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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, 
GAS I ELECTRICITAT I EL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL 
D’AIGUA POTABLE 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua, gas, electricitat i el 
servei a la connexió a la xarxa municipal d’ aigua. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i 
subministrament  d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització 
de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin 
prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 
de la present Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
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’article 35.4 de la Llei General Tributària 
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i 
subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Primer.- La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
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 BLOC I 0-10 m
3
 abonat/mes 0,3849 €/m

3

BLOC II 10-18 m3  abonat/mes 0,5644 €/m3

BLOC III excés de 18 m3  abonat/mes 0,7228 €/m3

AIGUA EN ALTA 0,3532 €/m3

BLOC INDUSTRIAL 0,4799 €/m3

Quota de servei d omèstic, inclou la conservació del comptador: 2,3230 €/abonat/mes

Quota de servei industrial:
     Diàmetre 1 5mm 2,3953 €/abonat/mes
     Diàmetre 2 0mm 3,8155 €/abonat/mes
     Diàmetre 2 5mm 5,4371 €/abonat/mes
     Diàmetre 3 0mm 7,8006 €/abonat/mes
     Diàmetre 4 0-50mm 15,5589 €/abonat/mes
     Diàmetre 6 5mm 31,1072 €/abonat/mes
     Diàmetre 8 0mm 40,3916 €/abonat/mes
     Diàmetre 1 00mm 54,9649 €/abonat/mes
     Diàmetre 1 25mm 78,4304 €/abonat/mes

 Devolució de rebut d'aigua domiciliat 9,91 €
Despeses sortida per avaria particular (S'inclou 1 hora ope rari. Les hores següents, es
facturaran a raó de 27,21 € l'hora d'operari i 20,6 2 € l'hora de peó) 60,00 €
Canvi de nom. 21,40 €
Desconnexió o baixa d'abonat. 48,06 €
Reconnexió al servei per falta de pagament. 119,64 €
Alta primer abonat. 51,25 €
Alta provisional d'obres. 51,25 €
Transport de verificació de comptador als serveis d'Indúst ria de la Generalitat de Catalunya
sol·licitat per l'abonat. 34,26 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció d e 32 mm. 47,58 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció d e 40 mm. 56,77 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció d e 50 mm. 82,88 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció d e 63 mm. 105,15 €
Substitució comptador de 13 mm., trencat, manipulat  o robat. 92,22 €
Substitució comptador de 20 mm., trencat, manipulat  o robat. 96,50 €
Substitució comptador de 25 mm., trencat, manipulat  o robat. 121,04 €
Substitució comptador de 30 mm., trencat, manipulat  o robat. 154,80 €
Substitució comptador de 40 mm., trencat, manipulat  o robat. 207,13 €
Substitució comptador de 50 mm., trencat, manipulat  o robat. 572,84 €
Substitució comptador de 65 mm., trencat, manipulat  o robat. 764,26 €
Substitució comptador antiincendis de 50 mm., trenc at, manipulat o robat. 221,26 €
Substitució comptador antiincendis de 65 mm., trenc at, manipulat o robat. 223,89 €
Substitució comptador antiincendis de 80 mm., trenc at, manipulat o robat. 239,41 €
Substitució comptador antiincendis de 100 mm., tren cat, manipulat o robat. 521,13 €
Subministrament i col·locació de comptador de 13 mm., de dià metre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de compt ador i altres accessoris
necessaris. 177,42 €
Subministrament i col·locació de comptador de 20 mm., de dià metre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de compt ador i altres accessoris
necessaris. 209,69 €
Subministrament i col·locació de comptador de 25 mm., de dià metre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de compt ador i altres accessoris
necessaris. 293,79 €
Subministrament i col·locació de comptador de 30 mm., de dià metre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de compt ador i altres accessoris
necessaris. 352,55 €
Subministrament i col·locació de comptador de 40 mm., de dià metre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de compt ador i altres accessoris
necessaris. 479,38 €
Subministrament i col· locació de comptador de 50 mm., de dià metre, amb platines. Inclou
també vàlvula comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos ra cords de comptador i altres
accessoris necessaris. 963,98 €
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Drets de connexió d’aigua: 128,15€ 

 
Segon.- En aquells nuclis de població, paratges o habitatges i situats fora zona urbana del 
municipi, que per les seves característiques i ubicació l’Ajuntament autoritza que presti el 
servei de connexió a la xarxa d’ aigua potable, aquests es prestarà previ aprovació del 
projecte d’ instal·lació i la memòria valorada del cost de la implantació del servei. Els drets 
de connexió a pagar per cada habitatge que s’hi connecti es determinaran en funció dels 
costos que han fet efectiu els veïns que han promogut l actuació del tram, actualitzat 
d’acord amb l’IPC corresponent. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Quan es sol·liciten els serveis referits s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la 
sol·licitud. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 Subministrament i col· locació de comptador de 65 mm., de diàmetr e, amb platines. Inclou
també vàlvula comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres
accessoris necessaris. 1.277,98 €
Armari prefabricat de formigó, amb portella poliester per a c omptador 30x45. 216,59 €
Subministrament caixo amb portella de poliester de 30x45 amb cla u allen, per instal·lació de
comptador a la façana. 80,82 €
Subministrament caixo amb portella de poliester de 30x45 amb clau allen i protecció
d'aïllament a la portel la, per instal·lació de comptador a la façana. 94,26 €
Subministrament caixo amb portella de poliester de 30x45 amb clau all en i protecció
d'aïllament a tot el seu interior, per instal ·lació de comptado r a la façana. 110,40 €
Subministrament Portella de comptador de 30x45 62,82 €
Subministrament de Portella de comptador antiincendis de 1x1 . 376,17 €
Construcció armari per a comptador de 1,2x0,8x1 amb rajol ceràmic resistent, remolinat

exterior, obertura galvanitzat i pany GIS de companyia. Inclou llosa de  fonamentació. 1.676,83 €
Subministrament trampilla clau de pas 20x15. 29,22 €
Construcció arqueta registre 20x15 per escomesa. 66,13 €
Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de terra. 169,01 €
Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny asfàltic. 260,11 €
Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre vorera. 254,68 €
Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de formigó. 244,94 €
Escomesa polietilè 1" amb collarí en càrrega, enllaços de llaut ó i  clau de pas. 340,45 €
Escomesa polietilè 1 1/2" amb collarí en càrrega, enllaços de llautó  i clau de pas. 476,60 €
Escomesa polietilè 2" amb collarí en càrrega, enllaços de llaut ó i  clau de pas. 644,49 €
Escomesa polietilè 75 mm amb collarí en càrrega, enllaços de lla utó i clau de pas. 921,09 €
Escomesa polietilè 90 mm amb collarí en càrrega, enllaços de lla utó i clau de pas. 1.053,82 €
Escomesa polietilè 110 mm amb collarí en càrrega, enllaços de lla utó i clau de pas. 1.194,68 €
Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 50 m m., per escomesa
antiincendis de diàmetre 63 mm. 483,07 €
Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 65 m m., per escomesa
antiincendis de diàmetre 63 mm. 522,02 €
Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 80 m m., per escomesa
antiincendis de diàmetre 90 mm. 693,39 €
Subministrament i col· locació de comptador proporcional de 100 m m., per escomesa
antiincendis de diàmetre 110 mm. 1.254,06 €
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 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 de què porten causa. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 19 d’ octubre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de 
desembre de 2004, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.   
 


