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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

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, incloent-hi els drets de connexió, col.locació i utilització de comptadors i 
instal.lacions anàlogues. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la distribució d’aigua, incloent-hi els drets de connexió, col.locació i utilització 
de comptadors i instal.lacions anàlogues. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
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. 
 
Tindran la condició de substituts dels contribuent els propietaris dels immobles. 
 
Article 4. Responsables 
 
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. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitas en general, en els 
supòsits i amb l’abst que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària 
d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicalbes quan els subjectes passius 
acreditin escassa capacitat econòmica. 
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Article 6. Quota tributària 

6.1. Consum fix         
Per Cada Habitatge 30 m3 
Per cada local comercial 16 m3 
 
Concepte. Import 
 
Per primera connexió a la xarxa d’abastament d’aigua 153,00 € 
Per cada habitatge familiar 0,6 €/m3 
Per cada bar, cafeteria, etc 0,64 €/m3 
Per cada peixateria o carnisseria 0,64 €/m3 
Per cada botiga 0,89 €/m3 
Per cada taller o establiment industrial 0,64 €/m3 
Per cada almàssera 0,52 €/m3 
 
6.2. Fins al moment en què s’instal·lin comptadors individuals i en compliment d’allò que 
preveu l’article 75.1 del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament d’Aldover repercutirà al 
contribuent, mitjançant la inclusió d’aquest en la factura que documenta la prestació del 
servei. 
 
6.3. L’import del cànon de l’aigua a repercutir serà el resultat d’aplicar als volums que es 
detallen a continuació, les tarifes anuals corresponents. 
 
6.4. Pel que fa als usos domèstics i amb caràcter anual: 
1er tram: 37.095 m3 
2n tram: 4.416 m3 
3r tram: 883 m3 
4rt tram: 1.766 m3 
Total: 44.160 m3 
 
6.5. Pel que respecta als usos industrials, no es modifiquen les quotes atès que els 
consums declarats per aquests usos coincideixen amb els establerts pel mètode objectiu 
per part de l’ACA. 

 

Article 7. Meritació 

7.1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, que 
inclou la repercussió del cànon de l’aigua, des del moment en què s’inicia la prestació, amb 
periodicitat trimestral”. 
 
7.2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui 
obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent. 
 
7.3 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 deus dies del termini de pagament 
voluntari. 
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Article 7 bis. Comptadors 
 
7bis.1.Tot peticionari de un subministrament està obligat a permetre a l'entitat 
subministradora l'accés de els locals, recintes o arquetes necessaris per a la instal·lació 
dels equips de mesura i elements auxiliars adequats en cada cas. 
 
7bis.2. Sense perjudici del que estableix per a cada cas per les normes bàsiques per a 
instal·lacions anteriors de subministrament d'aigua , el mesurament dels consums que han 
de servir de base per a la facturació de tot subministrament es realitzarà per comptador, que 
és l'únic mitjà que ha de donar fe de la comptabilització del consum.  
 
7bis.3. Com a norma general, per als immobles amb accés directe a la via pública, el 
mesurament de consums s'efectuarà mitjançant : 
Comptador únic: quan a l'immoble o finca només existeix un habitatge o local, en 
subministraments provisionals per a obres i en polígons en procés d'execució d'obres, i fins 
que no siguin rebudes les seves xarxes de distribució interior. Si és impossible instal·lar 
més d’un comptador en l’immoble, i existeixen en el mateix més d’una unitat familiar, els 
consums existents s’aplicaran segons les normes que determina l’Agència Catalana de 
l’Aigua per aquests supòsits.  
 
Bateria de comptadors divisionaris: quan hi hagi més d'una habitatge o local, és obligat 
instal·lar un aparell de mesura per a cada d'elles i els necessaris per als serveis comuns”. 

 
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 soportar 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 final 

 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple municipal en data 28 de juliol de 2016, 
començarà a regir l’1 d’octubre de 2016. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui’n la seva modificació o derogació expresses. 

 

 


