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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

 

 Article 1.   Fonament i Naturalesa 

 

A l’empara del que estableixen els articles 20 i 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant 

el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per distribució d’aigua, incloent-hi els drets de connexió de línia i la col·locació i utilització de comptadors. 

 

 

Article 2.  Fet imposable 

 

· El servei públic d’abastament d’aigua 

· L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per 

connectar a la xarxa municipal. 

 

 

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 què es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, 

prestats o realitzats per aquest municipi, a què 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 què es refereixen els articles 35 i 36 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, 41, 

42 i 43 de la Llei general tributària. 

 

 

Article 5.  Beneficis fiscals 

 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els 

subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

 

Article 6.  Quota tributària  

 

Tarifa primera: Subministrament d’aigua 

 

Quota fixa de servei eur/ab/trim 

Habitatges 9,47 

Industrial i locals comercials 15,78 
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Tarifes de subministrament eur/ab/trim 

Domèstics:  

a) Fins a 36 m3  0,2600 

c) De 36 a 64 m3 0,5000 

e) Excés de 64 m3  0,9500 

Industrials:  

a) Fins a 50 m3/ab./trim  0,2507 

b) De 50 a 100 m3/ab./trim  0,4503 

c) Excés de 100 m3/ab./trim  0,8971 

 

Tarifa segona: Conservació de comptadors i escomeses 

 

Tarifa €/ab./trim 

Conservació escomeses i comptadors 1,05  

 

Tarifa tercera: Drets de connexió 

 

Tarifa €/ab 

Drets de connexió al servei d’aigua municipal 50 

 

 

Article 7. Meritació  

 

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada 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 els últims deu dies del termini de pagament voluntari. 

 

 

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. Servei a prestar 

 

Quan es suspengui el subministrament d’aigua per falta de pagament, no podrà concedir-se un altra vegada, 

sense previ pagament del descobert. 

 

Cap abonat d’aigua en propietat o en arrendament, no podrà fer cap traspàs des de la seva finca a una altra 

sense previ consentiment de l’Administració, en aquest cas, haurà d’atendre’s a les condicions que aquesta li 

imposi. 

 

En cas de que, per escasseig del cabdal, l’Ajuntament hagués de suspendre total o parcialment el 

subministrament, cessaran tots els efectes de la concessió, no podent els abonats exercir cap dret en contra 

de l’Administració, si la suspensió és obligada per força major. 
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Article 10. NORMES DE GESTIÓ 

 

Per a la gestió del subministrament d’aigua s’aplicarà allò establert en el Reglament del servei d’aigua corrent 

de Xerta aprovat en data 4 de juliol de 2006. 

 

 

Article 11.  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 

 

La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 4 de juny de 

2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se presentat al·legacions. Entrarà en vigor a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 136 de data 12 de juny de 2013. 

DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 175 de data 29 de juliol de 2013. 

DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT núm. 301 de data 31 de desembre de 2015. 

DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT núm. 232 de data 4 de desembre de 2018. 

 


