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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D'acord amb el què disposen els articles 133 i 142 de la Constitució, articles 106 de la 
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 15 a 
27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, amb la 
redacció donada per la Llei 25/1998 de 13 de juliol i R.D.L. 2/2004,  s'estableix una 
taxa per la prestació del servei o realització de l'activitat de subministrament d'aigua, 
que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al 
disposat a l'article 57 de l'esmentada Llei 39/1988 amb la redacció donada pel R.D.L. 
2/04. 
 
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. 
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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. 
 
No es podran concedir altres exempcions, reduccions o bonificacions que les 
determinades a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o exempció, 
haurà de demostrar davant l'Ajuntament que realment té dret a ella, aportant la 
legislació o tractat per mitjà del qual aquesta existeix. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
  
Tarifa 1 
 
SUBMINISTRAMENT ANY 2013 € 
QUOTA DE SERVEI DOMÈSTIC  
Fins a 18 m3/trimestre 11,14 €/ab/trimestre 
De 18 a 36 m3/trimestre 13,51 €/ab/trimestre 
De 36 a 54 m3/ trimestre 15,90 €/ab/trimestre 
De 54 a 72 m3/trimestre 23,83 €/ab/trimestre 
més de 72 m3/trimestre 23,83 €/ab/trimestre 
ÚS DOMÈSTIC  
Fins a 18 m3/trimestre 0,2487 €/m3 
De 18 a 36 m3/trimestre 0,3916 €/m3 
De 36 a 54 m3/ trimestre 0,5472 €/m3 
De 54 a 72 m3/trimestre 0,7150 €/m3 
més de 72 m3/trimestre 1,1191 €/m3 
QUOTA DE SERVEI INDUSTRIAL   
Comptador fins a 13 mm 16,68 €/ab/trimestre 
Comptador de 20 a 25 mm 32,34 €/ab/trimestre 
Comptador de més de 25 mm 42,82 €/ab/trimestre 
ÚS INDUSTRIAL  

 
Fins a 50 m3/trimestre 0,3916 €/m3 
De 50 a 100 m3/trimestre 0,5005 €/m3 
Més de 100 m3/trimestre 0,7765 €/m3 
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I 
COMPTADORS  
Comptador de 13 mm 1,25 €/ab/trimestre 
Comptador de 20 mm 2,52 €/ab/trimestre 
Comptador de 25 mm  4,77 €/ab/trimestre 
CONNEXIÓ XARXA 205,12 €/UT 
PROVISIONAL OBRES   
Connexió xarxa 205,12 €/UT 
Consum provisional obres  
Fins a 50 m3/trimestre 0,3916 €/m3 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   3 

De 50 a 100 m3/trimestre 0,4569 €/m3 
Més de 100 m3/trimestre 0,6529 €/m3 
 
Tarifa 2.  Connexió 
 
S'estableix un cànon de connexió de 100,00 € per cadascun dels habitatges i locals 
que expressi el projecte d'obres, sense perjudici de la comprovació i investigació que 
es dugui a terme per part de l'Administració municipal o de l'empresa concessionària 
del servei (SOREA). 
 
Article 7. Subministrament i normes de gestió 
 
Tota persona interessada en obtenir el subministrament d'aigua, haurà de demanar-ho 
a l'Ajuntament, el qual després de comprovar que el sol·licitant reuneix totes les 
condicions per poder efectuar la connexió a la xarxa general, li donarà la llicència que 
l'autoritzi a fer la connexió. 

 
Tota autorització per connectar a la xarxa general d’aigües obligarà al sol·licitant a 
instal·lar en la propietat un comptador -del model que li marcarà l'Ajuntament-, el qual 
haurà de col·locar fora de l'edifici, en un lloc visible i de fàcil accés, per tal de permetre 
la lectura del consum que marqui. Així mateix haurà d’instal·lar una portella que tanqui 
el comptador -del model que també li assenyalarà l'Ajuntament. 
 
L'abastament o subministrament d'aigua d'aquest Municipi, és un servei municipal, que 
l’Ajuntament té concedit a l’empresa Sorea. 
 
El servei és obligatori per a tothom qui tingui una propietat en el casc urbà del 
Municipi, i per tant tota persona que disposi d'un terreny o edifici dins la localitat, està 
obligada a demanar la connexió a la xarxa general, si aquesta no es troba a una 
distància superior a 100 metres de la propietat del sol·licitant. 
 
Quan amb ocasió de la connexió a la xarxa general, es produeixin desperfectes en el 
paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al 
pagament quedaran obligats al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i 
reparació dels dits desperfectes, o a l'arranjament dels danys causats. 
 
Les quanties exigibles per l'aplicació da la tarifa d'aquesta Ordenança, es liquidaran 
per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduibles pels períodes de temps 
assenyalats als respectius epígrafs. 
 
Les baixes hauran de cursar-se, com a molt tard, l'últim dia laborable del respectiu 
període, per a fer efecte a partir del següent. Els qui incompleixin l'obligació seguiran 
subjectes al pagament de l'exacció. 
 
Les altes que es produeixin dins l'exercici, faran efectes de la data en què neix 
l'obligació de contribuir. Per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes 
passius la liquidació corresponent a l'alta al padró, amb expressió: 
 

a) dels elements essencials de la liquidació. 
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b) dels medis d’impugnació que puguin ésser exercits, amb indicació de 
terminis i organismes en els quals hauran de ser interposats. 

c) del lloc, termini i forma en què haurà d’ésser satisfet el deute tributari. 
 
Article 8. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A 
aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. 
 
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els 
consums les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de 
recaptació municipal. 
 
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la 
segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la 
taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 
 
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al 
cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, 
s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment 
i dels interessos de demora. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació,  en els supòsits 
de serveis singulars es realitzarà a l’interessa’t, en el moment en què es presenta 
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la 
finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General 
Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
3. Quan l’interessa’t sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la 
matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes 
que, per consums successius, s’acreditin. 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb 
referència a data d’1 de gener. 
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5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior 
l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la 
quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 
 
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el 
número de comptador instal·lat. 
 
Article 11. 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. 

 
Article 12. Normes complementàries i supletòries 

 
En allò no previst en aquesta Ordenança, la gestió, liquidació, inspecció, recaptació, 
infraccions, penalitat, etc, es realitzarà d'acord amb el què determina la Llei General 
Tributària, la Llei 39/1988, i altres disposicions reguladores de la matèria, així com les 
normes dictades o que es dictin per al desenvolupament d'aquelles o per l'aplicació de 
les taxes. 
 
Si el servei es presta mitjançant concessió, o qualsevol altra forma indirecta,  
s’aplicaran a més a més les normes que a aquest mitjà de prestació de servei li són 
aplicables. 
 
Article 13. Gestió per delegació 

 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Tarragona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 
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 
 
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 
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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 regirà des del dia següent al de la seva íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província un cop transcorregut el preceptiu termini 
d’informació pública i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 


