AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS

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 i altres proveïments públics 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 i altres proveïments públics 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 contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, que siguin els
propietaris registrals dels immobles, els habitatges, els locals, les naus, ....
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, i
els titulars dels rebuts seran aquests.
2. El propietari de l’habitatge, locals, nau,.... podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.1

Article 4 Responsables
1. Juntament amb els subjectiu 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.
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 tributaria.
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Article 5 Beneficiaris fiscals.
1. 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
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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Taxa2
0,50 euros/m3
0,75 euros/m3
1,40 euros/m3
0,75€/m33
5 euros
4

250 euros
575 euros
325 euros
600 euros
160 euros
60 euros
325 euros
490 euros
2150 euros
80 euros5
80 euros
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Subministrament d'aigua
Subministrament d'aigua
Fins a 25 m3 (mínim facturable)
De 26 a 40 m3 trimestre
De més de 40 m3 trimestre
Consum de grans quantitats per mitjà de cubes per piscines,
reg, (no aigua de boca
Conservació de comptadors
Instal·lació comptadors (comptadors, instal·lacions i portella):
Habitatge o similar sense obres, ni treballs addicionals
Habitatge o similar amb obres, ni treballs addicionals
Industrial o similar sense obres, ni treballs addicionals
Industrial o similar amb obres, ni treballs addicionals
Depòsit o fiança per unitat de connexió
Canvi de nom del comptador
Connexions
Dins del nucli antic
Fora del nucli antic
Taxes
Taxa per instal·lació d’un hidrant
Taxa per baixa temporal d’un subministrament
Taxa per alta d’un subministrament que es baixa temporal
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La taxa per recepció dels subministrament detallats a la tarifa es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es
contenen.
-Per restablir un subministrament tallat per manca de pagament, s’haurà
d’abonar les despeses dels treballs que son de 80 € i estar al corrent de
pagament per haver liquidat la totalitat del deute, o haver signat fraccionament
de pagament.6
-Per retirar un comptador per baixa definitiva del subministrament 80 €. A la
sol·licitud d’una nova alta de subministrament per baixa de comptador s’haurà
d’abonar l’import d’instal·lació del comptador 150 € i els drets de connexió.

Les connexions de xarxes generals de nous sectors que s’urbanitzin al municipi
tributaran, a l’aprovació del projecte d’urbanització corresponent, o, a l’inici de
les obres d’urbanització, si el projecte ja és aprovat a l’inici de la vigència de la
present modificació, com mínim i com a dret de connexió del sector a la xarxa
municipal general de subministre d’aigua, la quantitat de 150 euros/persona, i
ràtio de 4,5 persones per unitat mínima edificable (parcel·la mínima, habitatge
previst al sector, etc).
El subjecte passiu serà el promotor del sector a
urbanitzar, l’urbanitzadora, o d’altre substitut, segons correspongui. En els
sectors industrials la ràtio serà l’equivalent a 1 habitatge per cada 100 m2 de
nau edificable en el sector (675 euros per cada 100 m2 de nau edificable).8
3.- En cas de rebentaments justificats per causes fortuites, no previsibles,
difícils de detectar, etc, i que l’Ajuntament hagi pogut verificar i comprovar, per
un màxim de dos trimestres, a fi efecte d’evitar perjudicis econòmics molt greus
als afectats, la tarifa que s’aplicarà queda regulada de tal com es detalla
seguidament:9
A) Taxa de subministrament: El consum aigua es computarà de la següent
manera:
- La mitjana del consum del comptador dels dos últims anys, sempre que
no hagi hagut modificacions en l’habitatge, incrementat en un 30%.
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2.- A l’atorgament de la corresponent llicència urbanística es liquidarà al
promotor i/o titular de la mateixa l’import dels drets de connexió a les xarxes
d’aigua i clavegueram de totes les unitats (habitatges, pisos, locals comercials,
...) que s’hagin d’edificar d’acord amb la llicència atorgada, així com també els
imports de les connexions i instal·lacions de comptadors i les corresponents
fiances.7
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B) Indemnització per rebentaments: Es liquidarà el volum enregistrat pel
comptador menys el volum liquidat en l’apartat anterior, al preu del segon tram
de la taxa vigent en cada moment.
Els consums anormals sense justificació i que s’hagi pogut comprovar
l’excepcionalitat, tributaran com un rebentament, aquesta excepcionalitat
només es podrà realitzar un cop cada cinc anys. Per poder obtenir aquesta
excepcionalitat serà imprescindible que s’hagi pogut comprovar el consum
anormal i que aquest sigui superior a més del doble del consum més elevat
dels tres últims anys. 10
En cas de mal funcionament del comptador, la taxa es calcularà sobre la
mitjana dels consums dels últims dos anys.11

Article 7 Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta
ordenança des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb
periodicitat trimestral.
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.
3.El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant el termini de pagament
voluntari.

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 sancions12
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la
Llei general tributària, i la normativa que la desplega.
Es considerarà infracció lleu, greu, i molt greu, amb la sanció corresponent, que
seran les següents:
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Article 8 Impost sobre el valor afegit
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Lleu: Manipulació del comptador, 500 €.
Greu: Manipulació del comptador reiteradament, 1.000 €.
Molt greu: Connexió sense comptador, 2.000 €.
A banda de la sanció corresponent, pel cas de manipulació i/o connexió sense
comptador, s’haurà de pagar la taxa de la part d’aigua suposadament
consumida fins el màxim que la legislació permeti, calculant-se sobre la mitjana
de consum dels dos anys anteriors a la manipulació o bé sobre el consum
probable en cas de connexió sense comptador.
Article 10 Interrupció subministrament13
Es podrà interrompre el subministrament d’aigua quan hi hagi dos rebuts
impagats, previ els requeriments que corresponguin.
Article 11 Normes de gestió14
-Per tramitar un canvi de nom, una baixa o una interrupció de subministrament
s’haurà d’estar al corrent de pagament.
-S’estableix l’obligació de domiciliar els pagament dels rebuts trimestrals del
subministrament d’aigua, cas que no estiguin domiciliats s’haurà abonar
addicionalment en concepte de despeses 6 € per rebut i trimestre.

-Les sol·licituds de noves altes de comptadors o de comptadors definitius,
s’hauran d’acompanyar de la següent documentació:
-

-

Llicencia de 1a. Ocupació, o justificació d’haber-se donat per
complimentat el tràmit de comunicació prèvia o assabentat de la mateixa
i cèdula d’habitabilitat.
Alta d’IBI
Informe de visita d’inspecció favorable. Si no hi ha visita d’inspecció
favorable i no s’obté la 1a. Ocupació o documentació equivalent, el
comptador provisional quedarà sense efectes i es podrà donar de baixa
amb pèrdua dels drets pagats

- Els comptadors s’hauran d’instal·lar al carrer o lloc que des de l’exterior
de l’habitatge es pugui realitzar la lectura del comptador. Els que estiguin
13
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-Els comptadors provisionals estaran instal·lats el mateix termini que la
vigència de la llicencia urbanística que empari la seva instal·lació. Acabada la
dita vigència, si no s’han transformat en definitius, es podran anul·lar i suprimir
el subministrament, amb pèrdua dels drets abonats. Una vegada anul·lat per
poder obtenir un altre subministrament s’haurà de tramitar com una alta nova.
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instal·lats a l’interior dels habitatges s’hauran de traslladar l’exterior en un
termini de 6 mesos, i, en cas de no fer-ho l’interessat ho farà l’administració
al càrrec del contribuent.15
- Els propietaris dels habitatges, solars i parcel·les hauran de mantenir les seves
instal·lacions d’aigua en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, i
complir la normativa sectorial que els sigui d’aplicació per tal d’evitar riscos i
garantir la seguretat de les persones i dels immobles.16
Disposició final17
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 5 de novembre de1998, i que ha quedat definitivament
aprovada en data començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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