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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
REGULADORA DE LA TAXA DE 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 del 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per distribució d’aigua de proveïment públic 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, 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 que 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 que 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 que 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 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació dels 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Article 6. Quota tributària 
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L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix en el moment en que s’inicia la 
prestació del servei, amb periodicitat d’un rebut semestral. 

Als deutors se’ls privarà dels servei d’aigua. Quan es suspengui el 
subministrament d’aigua per falta de pagament, no es podrà concedir una altre 
vegada sense el previ pagament del descobert i el pagament dels dret de 
connexió. 

La base imposable es constituïda, en general , pel volum d’aigua consumit o si 
no es coneix, pel volum d’aigua estimat dins del període de liquidació que es 
tracti. 

Es fixa, amb caràcter general, un volum mínim de facturació. 

Aquests mínims seran d’aplicació en els casos en que el consum real o estimat 
no els assoleixi. 

Règims de determinació de la base imposable: 

a) Amb caràcter general preferiblement per estimació directa, mitjançant 
compradors o altres sistemes de mesurament de cabals, homologats i instal·lats 
segons les instruccions previstes en la normativa sectorial vigent. 
b) Per estimació indirecta, quan l’administració no pugui determinar la base 
imposable per estimació directa, per la qual cosa es tindrà en consideració el 
mínim de facturació. 

Les quantitats de la taxa regulada es aquesta ordenança són les fixades a la 
tarifa que conté l’apartat següent. 

1. Les tarifes de la taxa han de ser les següents: 

a) Preu per m³: 0,5444€ 
b) Volum mínim de facturació: 

- Domèstic: 60m³ semestrals 

- Comercial: 90m³ semestrals 

- Agropecuària: 90m³ semestrals 

- Industrials: 215m³ semestrals 

c) Connexió i instal·lació de comptadors: 

- En el nucli urbà: 250€ 

- En zona industrial: 1.145€ 

- En urbanitzacions: 1.145€ 

d) Connexió per baixa o suspensió del subministrament: 420€ 
e) Per comptador: 
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- Subministrament de comptador: 150€ 

- Conservació de comptador: 3€ semestrals 

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 disposa la 
Llei General Tributària, i la normativa que la desplega. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 4 d’octubre de 2004, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2005, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 295 divendres, 24/12/2004 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 2 d’octubre de 2008, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2009, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 292 divendres, 19/12/2008 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 1 de setembre de 2009, començarà a regir el dia 1 de gener 
de 2010, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 286 divendres, 14/12/2009 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 5 d’octubre de 2010, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2011, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 286 dimecres, 15/12/2010 (fascicle segon) 
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BOP DE TARRAGONA número 292 dimecres, 22/12/2010 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 8 d’octubre de 2012, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2013, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 282 divendres, 07/12/2012 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 5 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2016, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 

BOP DE TARRAGONA número 288 del 14/12/2015 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió realitzada 3 de juliol de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2019, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 
 
 BOP DE TARRAGONA número 228. Inserció 2018-9856 de data 28/11/2018 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada 3 d’octubre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2020, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, regiran vigents. 
BOP DE TARRAGONA – Inserció 2019-11094 amb data del 16/12/2019 
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