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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució 
d’aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics incloent-hi els drets de connexió de 
línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues. 
  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics incloent-hi 
els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions 
anàlogues. 
 
 
Article 3. Subjecte passiu 

 
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’art. 33 de la Llei General Tributària, que es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es 
refereix l’article anterior. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
les persones físiques o jurídiques a què 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, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres el volum corresponent a 
cada tram es podrà determinar a partir de la dotació bàsica, incrementat en sis metres cúbics per 
persona addicional, sempre i quan els interessats així ho sol·licitin al concessionari del servei. 
Feta la petició per gaudir d’aquesta ampliació dels trams aquesta entrarà en vigor el trimestre 
posterior a la sol·licitud. 

El titular del subministrament haurà de residir de forma habitual i continuada en la vivenda. 

L’ampliació dels trams es renovarà d’ofici anualment, prèvia comprovació que la situació no ha 
variat. 
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A l’article regulador de la quota tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua 

  
 Quota de servei: 6,62 €/uc/trimestre 

 
Preu de subministrament: 
 
General €/m3 
- Fins 18 m3/uc/trimestre 0,3221 
- De 18 a 40 m3/uc/trimestre 0,9520 
- De 40 a 60 m3/uc/trimestre 1,2134 
- Excés de 60 m3/uc/trimestre 1,5678 
 
Tarifa social(1) €/m3 
- Fins 18 m3/uc/trimestre 0,1611 
- De 18 a 40 m3/uc/trimestre 0,9520 
- De 40 a 60 m3/uc/trimestre 1,2134 
- Excés de 60 m3/uc/trimestre 1,5678 
 
Tarifa de fuites(2) €/m3 
- Bloc únic 0,3221 
 
(1) La tarifa social s’aplicarà als abonats que gaudeixen del cànon social de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
(2) S’aplicarà al consum que excedeixi de l’habitual segons mitjana del mateix període de dos 
anys anteriors en els supòsit en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït,  de difícil 
detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quant el client acrediti que l’ha 
reparat aportant a l’entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la 
fuita. Aquest tarifa no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un període de dos 
anys. 
 
 
Tarifa segona. Conservació de comptadors i escomeses  
   
 Diàmetre del comptador     €/ab/mes  
 Fins a 15 mm 0,66  
 De 20 mm 1,64 
 De 30 mm 2,37 
 De més de 30 mm 3,60 
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Tarifa tercera. Connexions i  instal·lació  comptador : Per cada un 
 

• Dins del cascs urbà:  
Si es van pagar contribucions especials  67,14 € 
Si no es van pagar contribucions especials  147,71 € 
 

• Fora del cascs urbà: 201,42 €  
 
2. La taxa per recepció dels subministrament detallats a les tarifes primera i segona es 
determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 

 

Article 7. Meritació  

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. 

2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de 
realitzar-lo, de la factura corresponent. 

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 últims deu dies del termini de pagament voluntari. 

 

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.  
 

Disposició Addicional. Modificació del 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 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, 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 
reglamentaris en què porten causa. 
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Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 25 d’octubre de  2001 i que ha quedat definitivament aprovada en data 25 d’octubre 
de 2001  començarà a regir el dia 1 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.  

La modificació de l’Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d’abril de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de juny 
de 2019 començarà a regir el dia 4 de juliol de 2019 després de la seva publicació definitiva, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
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DILIGÈNCIA  
 
Per fer constar que la presenta ordenança fiscal que consta de.9 articles, ha estat 
modificada per l’acord provisional del ple de la Corporació  en sessions celebrades: 
 
 

Acord 
Plenari de 
modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
Núm. 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Núm. 

14-10-2004   14-10-2004 14-10-2004 283 

16-10-2006   16-10-2006 11-12-2006 282 

10-10-2007 17-10-2007 241 10-10-2007 03-12-2007 280 

14-10-2008 21-10-2008 244 14-10-2008 05-12-2008 282 

31-03-2010 15-04-2010 86 31-03-2010 28-09-2010 223 

27-09-2011 06-10-2011 231 27-09-2011 23-11-2011 270 

31-10-2013 09-11-2013 258 31-10-2013 23-12-2013 294 

29-04-2019 10-05-2019 CVE 2019-04174 29-04-2019 04-07-2019 CVE 2019-05852 

 

 
Vist i plau     La Secretària acctal. 
L’Alcalde 
 


