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uralesa
Article 1. Fonam
para del prrevist als articles
a
57 i 20.4.t) del
d text refó
ós de la Lle
ei regulado
ora de les
A l’emp
Hisende
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a
pel Reial Deccret Legisla
atiu 2/2004
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e març (T
TRHL), de
conform
mitat amb el que diisposen elss articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntam
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a per distrib
bució i subm
ministrament d’aigua, gas, electrricitat i el
servei a la connex
xió a la xarx
xa municipa
al d’ aigua.
posable
Article 2. Fet imp
ueix el fe
et imposab
ble de la taxa la prestació del serve
ei de disttribució i
Constitu
subministrament d’aigua, in
nclosos els drets de connexió
c
de
e línies, co l·locació i utilització
u
mptadors i instal·lacio
ons anàlog
gues, quan els serveis o subm
ministramen
nts siguin
de com
prestats
s per l’Ajun
ntament, en
n els terme
es especificats en les tarifes
t
conttingudes a l’article 6
de la prresent Orde
enança.
ctes passiu
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Article 3. Subjec
e de contrib
buents, less persones físiques i
1. Són subjectes passius de la taxa, e n concepte
ues, així com
m les entita
ats a què e
es refereix l’article 35.4 de la Lle
ei General Tributària
T
jurídiqu
que so
ol·licitin o resultin beneficiade
ctades, pe
els serveiss de distribució i
es o afec
subministrament d’aigua,
d
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eixen el fet imposable de la taxa..
n els submiinistramentts o serveiss regulats en
e aquesta Ordenança
a siguin sol·licitats o
2. Quan
rebuts per ocupan
nts d’habita
atges i loca
als diferentts dels prop
pietaris del immobles, aquests
aris tindran
n la condició
ó de substi tuts del contribuent.
propieta
Els subs
stituts del contribuent
c
t podran re
epercutir les
s quotes de
e la taxa so
obre el bene
eficiaris.
obligats trib
butaris de les taxes d
de venciment periòdic
c que no re
esideixin a Espanya,
3. Els o
hauran de design
nar un rep
presentant amb dom
micili en territori espa
anyol. L’es
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designa
ació haurà de comunicar-se a l ’Ajuntamen
nt abans del
d primer acreditame
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alta en el re
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nsables
Article 4. Respon
ones físique
es i jurídiqu
ues determ
minades com
m a tals a
1. Són responsablles tributaris les perso
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butària i a l’Ordenança
a General.
la Llei G
e responsabilitat requ
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Article 5. Beneficis fiscals
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erminació del
d deute
No s’ap
tributarri que els su
ubjectes pa
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er per aque
esta taxa.
Article 6. Quota tributària
xa es determ
mina aplicant les tarife
es següentss:
Primer.- La quantiia de la tax
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BLOC I
BLOC II
BLOC III
AIGUA EN ALTA
BLOC INDUSTRIAL

Quota de servei d omèstic, inclou la c onserv ació del comptador:
Quota de servei industrial:
Diàmetre 1 5mm
Diàmetre 2 0mm
Diàmetre 2 5mm
Diàmetre 3 0mm
Diàmetre 4 0-50mm
Diàmetre 6 5mm
Diàmetre 8 0mm
Diàmetre 1 00mm
Diàmetre 1 25mm

3

0-10 m abonat/mes
3
10-18 m abonat/mes
3
excés de 18 m abonat/mes

3

0,3849 €/m
3
0,5644 €/m
3
0,7228 €/m
3
0,3532 €/m
3
0,4799 €/m

2,323 0 €/abonat/mes

2,395 3
3,815 5
5,437 1
7,800 6
1 5,558 9
3 1,107 2
4 0,391 6
5 4,964 9
7 8,430 4

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

Devolució de rebut d'aigua domiciliat
Despeses sortida per avaria particular (S'inclou 1 hora operari. Les hores següents, es
facturaran a raó de 27,21 € l'hora d'operari i 20,62 € l'hora de peó)
Canvi de nom.
Desconnexió o baixa d'abonat.
Reconnexió al servei per falta de pagament.
Alta primer abonat.
Alta provisional d'obres.
Transport de verificació de comptador als serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
sol·licitat per l'abonat.
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 32 mm .
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 40 mm .
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 50 mm .
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 63 mm .
Substitució comptador de 13 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 20 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 25 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 30 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 40 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 50 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador de 65 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador antiincendis de 50 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador antiincendis de 65 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador antiincendis de 80 mm., trencat, manipulat o robat.
Substitució comptador antiincendis de 100 mm., trencat, manipulat o robat.
Subministrament i col·locació de comptador de 13 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris.
Subministrament i col·locació de comptador de 20 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris.
Subministrament i col·locació de comptador de 25 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris.
Subministrament i col·locació de comptador de 30 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris.
Subministrament i col·locació de comptador de 40 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris.
Subministrament i col·locació de comptador de 50 mm., de diàmetre, amb platines. Inclou
també vàlvula comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres
accessoris necessaris.

9,91 €
60,00 €
21,40 €
48,06 €
119,64 €
51,25 €
51,25 €
34,26 €
47,58 €
56,77 €
82,88 €
105,15 €
92,22 €
96,50 €
121,04 €
154,80 €
207,13 €
572,84 €
764,26 €
221,26 €
223,89 €
239,41 €
521,13 €

177,42 €

209,69 €

293,79 €

352,55 €

479,38 €

963,98 €
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Subminis
strament i col·locació de comptador
c
de
e 65 mm., de diàmetre, am
mb platines. In
nclou
també và
àlvula compo
orta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords
r
de comptador
c
i altres
a
1.277,98
8€
accessorris necessaris.
Armari p refabricat de formigó,
f
amb portella polies
ster per a com ptador 30x45..
216,59
9€
strament caixo
o amb portella de poliesterr de 30x45 am
mb clau allen, per instal·laciió de
Subminis
2€
80,82
comptad or a la façana.
strament caix
xo amb porte
ella de polies
ster de 30x4
45 amb clau allen i prote
ecció
Subminis
94,26
6€
d'aïllame
ent a la portella
a, per instal·la
ació de compta
ador a la façan
na.
Subminis
strament caix
xo amb porte
ella de polies
ster de 30x4
45 amb clau allen i prote
ecció
110,40
0€
d'aïllame
ent a tot el seu interior, per instal·lació de comptador a la façana.
62,82
2€
Subminis
strament Porte
ella de compta
ador de 30x45
376,17
7€
Subminis
strament de P ortella de com
mptador antiinc
cendis de 1x1 .
Construc
cció armari per
p
a comptador de 1,2x0,,8x1 amb rajo
ol ceràmic re
esistent, remo
olinat
exterior, obertura galv anitzat i pany GIS de compa
anyia. Inclou llosa de fonam
mentació.
strament tram pilla clau de pas
p 20x15.
Subminis
Construc
cció arqueta re
egistre 20x15 per escomesa
a.
Obertura
a i reposició de
e cata 1m x 1m
m sobre terren
ny de terra.
Obertura
a i reposició de
e cata 1m x 1m
m sobre terren
ny asfàltic.
Obertura
a i reposició de
e cata 1m x 1m
m sobre vorera
a.
Obertura
a i reposició de
e cata 1m x 1m
m sobre terren
ny de form igó.
Escomes
sa polietilè 1" amb collarí en
n càrrega, enlla
aços de llautó
ó i clau de pas
s.
Escomes
sa polietilè 1 1/2" amb collarrí en càrrega, enllaços
e
de lla
autó i clau de pas.
Escomes
sa polietilè 2" amb collarí en
n càrrega, enlla
aços de llautó
ó i clau de pas
s.
Escomes
sa polietilè 75 mm amb colla
arí en càrrega,, enllaços de lllautó i clau de
e pas.
Escomes
sa polietilè 90 mm amb colla
arí en càrrega,, enllaços de lllautó i clau de
e pas.
Escomes
sa polietilè 110
0 mm amb collarí en càrrega
a, enllaços de llautó i clau de
d pas.
Subminis
strament i c ol·locació de
e comptador proporciona l de 50 mm
m., per escom
mesa
antiincen
ndis de diàmettre 63 mm.
Subminis
strament i c ol·locació de
e comptador proporciona l de 65 mm
m., per escom
mesa
antiincen
ndis de diàmettre 63 mm.
Subminis
strament i c ol·locació de
e comptador proporciona l de 80 mm
m., per escom
mesa
antiincen
ndis de diàmettre 90 mm.
Subminis
strament i co
ol·locació de
e comptador proporcional de 100 mm
m., per escom
mesa
antiincen
ndis de diàmettre 110 mm.

1.676,83
3€
29,22
2€
66,13
3€
169,01
1€
260,11
1€
254,68
8€
244,94
4€
340,45
5€
476,60
0€
644,49
9€
921,09
9€
1.053,82
2€
1.194,68
8€
7€
483,07
522,02
2€
9€
693,39
1.254,06
6€

ó d’aigua: 128,15€
Drets de connexió
paratges o habitatges
s i situats fo
ora zona urbana del
Segon.-- En aquells nuclis de població, p
municip
pi, que per les seves característi
c
iques i ubic
cació l’Ajun
ntament auttoritza que
e presti el
servei d
de connexió a la xarx
xa d’ aigua
a potable, aquests es
s prestarà previ aprovació del
projecte
e d’ instal·lació i la me
emòria valo
orada del cost de la im
mplantació del servei. Els drets
de conn
nexió a pag
gar per cad
da habitatg
ge que s’hi connecti es determin
naran en fu
unció dels
costos que han fe
et efectiu els veïns q
que han prromogut l actuació d el tram, actualitzat
ent.
d’acord amb l’IPC correspone
eríode imp
positiu
Article 7. Acredittament i pe
1. La ta
axa s’acreditta quan es realitza efe
ectivament la
l prestació
ó del servei..
n es sol·licitten els serveis referits s’exigirà el dipòsit pre
evi de la tax
xa quan es formuli la
2. Quan
sol·licitu
ud.
cions i san
ncions
Article 8. Infracc
e respecta a les infrac
ccions i san
ncions tribu
utàries que,, en relació
ó a la taxa regulada
Pel que
en aqu
uesta Ordenança, res
sultin proce
edents, s’a
aplicarà el que dispo
osa la Llei General
Tributàrria i l’Orde
enança General.
dificació de
els precepttes de l'or
rdenança i de les refferències
Disposició Addiciional. Mod
ativa vigen
nt, amb motiu de la promulgació de norrmes poste
eriors
que fa a la norma
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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.
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