Ajuntament d’Alguaire
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I XARXA DE CLAVEGUERAM
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. r) i t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per distribució i subministrament d’aigua i xarxa de clavegueram.
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, així com els serveis relatius a la xarxa de clavegueram 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
3.1. 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.
3.2. 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 els beneficiaris.
3.3. 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
4.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
4.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
5.1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
Article 6.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

6.1.1 TARIFA PRIMERA. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
6.1.1.1. ÚS DOMÈSTIC
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 Euros/m3
1er Bloc fins a 9 m3/mes
2n Bloc de 10 a 15 m3/mes
3er. Bloc de 16 a 18 m3/mes
4rt. Bloc excès de 18 m3/mes

0,5533
0,8301
1,1066
1,6600

Els consums domèstics es consideren per escomesa on la unitat de convivència està formada per 3 o
menys persones. Així doncs, per persona de més a fi de ponderar els anteriors trams, cal aplicar la
següent taula:
Base imposable
mensual (m3)

Metres cúbics mensuals

Nº de persones per
1r Tram
2n Tram
3r Tram
4r Tram
habitatge
0a3
Fins 9
De 10 a 15
De 16 a 18
Més de 18
4
Fins 12
De 13 a 20
De 21 a 24
Més de 24
5
Fins 15
De 16 a 25
De 26 a 30
Més de 30
6
Fins18
De 19 a 30
De 31 a 36
Més de 36
7
Fins 21
De 22 a 35
De 36 a 42
Més de 42
n
>= 3n
> 3n <= 5n
> 5n <= 6n
> 6n
Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU
aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Decret del Reglament del Cànon de l’Aigua.
6.1.1.2 ÚS COMERCIAL

Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 €/m3

1r bloc fins 10 m3/mes
2n bloc de 10 a 18 m3/mes
3r bloc excés de 18 m3/mes
6.1.1.3 OBRES

0,7485
1,1231
1,4974
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20€/m3

1r bloc fins 10 m3/mes
2n bloc de 10 a 18 m3/mes
3r bloc excés de 18 m3/mes
6.1.1.4 INDUSTRIALS

1,0741
1,6113
1,8798
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 €/m3

1r bloc fins 10 m3/mes
2n bloc de 10 a 18 m3/mes
3r bloc excés de 18 m3/mes

0,7485
1,1231
1,4974

6.1.1.5 AGRÍCOLES
RAMADERS
1r bloc fins 10 m3/mes
2n bloc de 10 a 18 m3/mes
3r bloc excés de 18 m3/mes

Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 €/m3

6.1.1.6 BOQUES CONTRA
INCENDI
Subministrament aigua

Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 euros/m3

0,9928
1,0921
1,4893

1,4893

6.1.2 TARIFA SEGONA. QUOTA MANTENIMENT DE COMPTADORS
6.1.2.1. DOMÈSTICS
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 Euros/mes
TIPUS D’HABITATGE (*):
A,B,C,D o E
A
1,52
B
1,90
C
2,75
D
3,69
E
4,57
(*) CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE VIVENDA SEGONS ELS CABALS INSTANTANIS
INSTAL.LATS:
Subministrament Tipus A - El caudal instal.lat és inferior a 0,6 l/s; correspon als locals dotats amb
aigua en cuina, safareig i un sanitari.
Subministrament Tipus B - El caudal instal.lat és igual o superior a 0,6 l/s.; i inferior a un l/s;
correspon a locals dotats amb aigua en cuina, safareig i un bany (aseo).
Subministrament Tipus C - El caudal instal.lat és igual o superior a un l/s.; i inferior a 1,5 l/s,
correspon a locals dotats servei d’aigua en cuina, safareig, i cambra de bany completa.
Subministrament Tipus D - El caudal instal.lat és igual o superior a 1,5 l/s., i inferior a 2 l/s.;
correspon a locals amb servei d’aigua en cuina “office”, safareig, una cambra de bany completa i un
altre bany (aseo).
Subministrament Tipus E - El caudal instal.lat és igual o superior a 2 l/s., i inferior a 3 l/s.; correspon a
locals amb servei d’aigua en cuina, “office”, safareig, dues cambres de bany completes i un altre bany
(aseo).
Subministrament Tipus F – El caudal a subministrar és superior als 3 l/s.; s’efectuarà el càlcul que li
correspongui.
6.1.2.2. COMERCIAL

Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 €/mes

15 mm
20 mm
Comptador general per 50 abonats (Tabac)
6.1.2.3. OBRES

5,49
6,81
184,79
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 Euros/mes

15 mm
20 mm
6.1.2.4. INDUSTRIALS
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm Aeroport

8,25
10,24
Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 Euros/mes
5,49
9,25
13,85
18,48
23,10
318,51

6.1.2.5. AGRÍCOLES, RAMADERS
15 mm
20 mm

Mancomunitat de Pinyana a 0,20 euros/mes

6.1.2.6. BOQUES CONTRA INCENDI
Tipus 30 mm o 1 ¼ polzades
Tipus 50mm o 2 polzades
Tipus 65mm o 2 ½ polzades

Mancomunitat de Pinyana a 0,20 euros/mes

3,69
4,57

5,69
8,54
11,37

Mancomunitat de Pinyana
a 0,20 euros/m3
Subministrament aigua

1,4893
2,20€
abonat/trimestre

Quota d’inversió (per a tots els usos)
Clavegueram
Per als jubilats amb ús domèstic que acrediti
l’Ajuntament a través dels Serveis Socials
descompte del 50%

1,8916 €/abonat/trimestre

6.1.3. TARIFA TERCERA. PRESA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Tarifa
Servei

Taxa (*)
Municipal

Iva 21%
Servei

Fiança

TOTAL
Iva inclòs

1 .- PRESA PER SUBMINISTRAMENT AIGUA
1 a. ÚS DOMÈSTIC, COMERCIAL I INDUSTRIAL
Instal.presa A,B,C o comptador comercial de 13 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra

88,66
251,22
287,69

31,86
31,86
31,86

25,31
59,45
67,11

12,02
12,02
12,02

157,85
354,55
398,67

Instal.presa D,E o comptador comercial de 15 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra

92,20
256,59
295,07

31,86
31,86
31,86

26,05
60,57
68,66

12,02
12,02
12,02

162,13
361,04
407,61

98,36
294,09
338,20

31,86
31,86
31,86
31,86

27,35
68,45
77,71

12,02
12,02
12,02
12,02

169,59
406,41
459,80
43,88

12,02
12,02

330,65
330,65

Instal.presa F o comptador comercial de 20 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra
Altres diàmetres a pressupost
Ús domèstic zona rústica
A pressupost + taxa municipal
Altres diàmetres a pressupost
Col·locació de comptador a tots els
subministraments
existents sense aparell de mesura a l'inici de la concessió
L'Ajuntament esta exempt de fiança i drets de connexió
1 b.- OBRES
Col·locació de comptador a tots els
subministraments
existents sense aparell de mesura a l'inici de la concessió
En zona urbana: a pressupost + Dret connexió
z. urbana
En zona rústica: a pressupost+ Drets z.rústica
L'Ajuntament esta exempt de fiança i drets de connexió
1 c.- ÚS INCENDI (zona urbana)
Instal·lació per incendi fins a trapilló sense comptador
Tipus mm. 30
(polzades 1 1/4")
Tipus mm. 50
(polzades 2")
Tipus mm. 65
(polzades 2 1/2")

318,63
318,63

88,66

31,86

25,31

12,02

157,85

88,66

31,86

25,31

12,02

157,85

31,86
318,63

546,86 31,86
1.320,02 31,86
2.059,40 31,86

300,51 332,37
300,51 619,14

121,53 12,02
283,89 12,02
439,17 12,02

712,27
1.647,79
2.542,45

Amb aparell de mesura
Tipus mm. 30
(polzades 1 1/4")
Tipus mm. 50
(polzades 2")
Tipus mm. 65
(polzades 2 1/2")

Tarifa

Taxa (*)

Iva 21%

Servei

Municipal

Servei

Iva inclòs

207,87 12,02
400,24 12,02
598,31 12,02

1.209,73
2.318,15
3.459,42

957,98 31,86
1.874,04 31,86
2.817,23 31,86

Zona rústica
Segons diàmetre comptador + Dret de
connexió

Fiança

318,63

TOTAL

318,63

L'Ajuntament esta exempt de fiança i drets de connexió
1 d.- CONNEXIÓ DE BATERIES amb càrrec al
promotor
Treballs de connexió de canonada fins a clau de pas no inclou ramal ni
bateries
Nombre de sortides per tarifa servei: fins a 2
403,89 31,86
Nombre de sortides per tarifa servei: fins a 4
761,90 31,86

91,51
166,69

527,26
960,44

1.283,75 31,86

276,28

1.591,89

Nombre de sortides per tarifa servei: fins a 8
Bateries amb altres nombres de sortides a
pressupost
(*) la taxa municipal es multiplica pel nombre
de sortides

Dret
2.- CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM I DRET
d'embrancament
D'EMBRANCAMENT
Alta per abonat en zona urbana a pressupost + drets
embrancament
31,86
Alta per promotor en zona urbana a pressupost + drets
embrancament
329,20
En cas de ser un habitatge individual on l'abonat actui com a
promotor
l'import serà la suma de les dues quantitats.
361,06
Aquells habitatges que embranquen en la xarxa de clavegueres i no hagueren pagat
contribucions especials se'ls aplicarà aquestes més 41,24 euros.
Tarifa
Servei

Taxa (*)
Municipal

Iva 21%
Servei

Fiança

TOTAL
Iva inclòs

3.- HIDRANTS VIA PÚBLICA
Hidrant en columna tipus 80 mm
Hidrant en columna tipus 100 mm
Hidrant enterrat tipus 80 mm
Hidrant enterrat tipus 100 mm
4.-MATERIAL DIVERS (Tots els usos)
Arqueta per comptador de 20
Arqueta per comptador de 25
Arqueta per comptador de 30
Arqueta per comptador de 40
Portella PVC

25 x 35 cm
30 x 45 cm

2.231,46
2.355,86
1.193,97
1.341,28

468,61
494,73
250,73
281,67

2.700,07
2.850,59
1.444,70
1.622,95

187,13
232,64
246,12
356,40
32,20

39,30
48,85
51,69
74,84
6,76

226,42
281,49
297,81
431,24
38,96

Portella PVC
Portella metàl·lica
Portella metàl·lica
Portella metàl·lica
Pany portella
Clau de pany portella
Placa Bateria
Placa senyalització hidrant
Trapilló fundició

35 x 67 cm
50 x 60 cm
90 x 60 cm

41,17
81,70
85,94
297,22
27,40
2,13
1,89
45,27
20,05
Tarifa
Servei

8,65
17,16
18,05
62,42
5,75
0,45
0,40
9,51
4,21
Taxa (*)
Municipal

Iva 21%
Servei

49,81
98,85
103,98
359,63
33,15
2,57
2,29
54,77
24,25
Fiança

TOTAL
Iva inclòs

5.- REFORMA D'INSTAL.LACIONS I CONNEXIONS
EXISTENTS
A pressupost en funció del treball més, en el cas d'ampliació dels tipus
de subministrament, la diferència del nou tipus sol·licitat en relació al
tipus existent.
6.- INSTAL.LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ
A pressupost en funció del treball més, en el cas d'ampliació dels tipus
de subministrament, la diferència del nou tipus sol.licitat en relació al
tipus existent.
7.-CANVI D'ÚS O NOM DEL SUBMINISTRAMENT
Canvi en el contracte sense trasllat del
comptador
38,77
(**) Si s'escau
8.-RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ TEMPORAL
Reobertura del servei
38,77

(**)
8,14

8,14

12,02

58,93

46,91

9.-LLICÈNCIES
En cas de tenir despeses per permisos de les
Administracions corresponents, aquests seran
repercutits en les obres a realitzar

6.2. Se satisfarà el 100% del cost suportat per l’Ajuntament en concepte de subministrament,
instal·lació, verificació i manteniment dels comptadors, i qualsevol altre servei prestat per
l’Ajuntament per compte dels abonats. Aquest cost es determinarà de la següent forma.
a) En el supòsit que l’Ajuntament presti aquest serveis per gestió directa, el cost es determinarà
pels serveis tècnics municipals. Es notificarà la liquidació i les dades que hagin servit de base
per al seu càlcul.
b) En el supòsit que l’Ajuntament presti els serveis en règim de gestió indirecta, el cost serà el
que hagi quedat fixat en adjudicar la prestació d’aquells serveis.
6.3. Per a l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua, l’Ajuntament d’Alguaire s’acull al sistema simplificat per a l’actualització dels preus i
les tarifes que estableix la Comissió de Preus de Catalunya, que es publica anualment al
DOGC.
Article 7. Normes de gestió.
7.1.- Haurà de concertar-se una pòlissa d’abonament per cada habitatge, local o indústria que
sigui susceptible d’utilització independent. Les referències d’aquesta ordenança als abonats han
d’entendre’s efectuades sota aquesta concepció.

Això no obstant, l’Alcaldia, davant determinats supòsits de fet, podrà autoritzar que algunes de
les obligacions corresponents a cada abonat puguin ser susceptibles d’agrupació, com la
instal·lació d’un únic comptador per cada immoble. etc.
7.2.- Per a executar aquestes obres hauran de respectar-se les normes dictades pels serveis
municipals, que haurà de sol·licitar el subjecte passiu a l’Ajuntament. En cas que el subjecte
passiu no les realitzi, l’Ajuntament quedarà autoritzat per a executar-les repercutint el cost de
l’actuació.
7.3.- En tot moment les escomeses existents hauran de complir les normes abans esmentades, i
de manera que davant del seu incompliment, l’Ajuntament podrà actuar en la forma establerta
al paràgraf anterior.
7.4.- En el cas que l’Ajuntament actuï en règim de gestió indirecta, els plecs de condicions
tècnics aprovats tindran el caràcter de normativa municipal aplicable d’obligat compliment en
la matèria.
7.5.- Els usuaris i subjectes passius estan obligats a permetre l’entrada en el seu domicili o local
als empleats del servei o persona que els substitueixin amb la finalitat d’executar els treballs
determinats en la present ordenança, així com prendre la lectura dels comptadors i inspeccionar
les instal·lacions i la prestació dels serveis.
7.6.- La sol·licitud o bé la prestació dels serveis implica l’acceptació total per part de l’usuari i
subjecte passiu de la present ordenança i les normes que la complementin o substitueixen.
7.7.- Cap usuari d’aigua no podrà efectuar el traspàs des de la seva finca a una altra sense el
previ consentiment de l’Administració i en aquest cas haurà d’entendre’s a les condicions que
aquella li imposi.
7.8.- Quan, per manca de cabal, per avaries, o per altres motius, l’Ajuntament hagués de
suspendre total o parcialment el subministrament, els usuaris no podran exercir cap dret en
contra de l’Administració.
7.9.- El cobrament del preus corresponents s’efectuarà amb una periodicitat no inferior a un
mes ni superior a un any i serà donada a conèixer públicament en la forma reglamentària. Els
rebuts impagats en període voluntari, independentment d’exigir-se el seu pagament per la via
d’apressament, podran determinar l’inici del corresponent expedient per a la supressió del
subministrament.
L’aplicació de la nova quota de subministrament d’aigua es podrà cobrar de forma gradual,
prèvia proposta concertada amb l’empresa adjudicatària del servei de subministrament d’aigua i
xarxa de clavegueram.
7.10.- Quan es suspengui el subministrament d’aigua per manca de pagament no es podrà
tornar a concedir sense el previ abonament del descobert i a més el dret de toma assenyalat
anteriorment.
7.11.- Simultàniament amb les peticions d’alta dels subministraments d’aigua, caldrà sol.licitar
la connexió al servei de clavegueram. La seva omissió tindrà la consideració d’infracció
tributària.
Article 8. Acreditament i període impositiu
8.1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
9.1. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums
les quanties que en la tarifa primera es contenen.
9.2. La liquidació es practicarà trimestralment i caldrà pagar-la per domiciliació bancària. Només
en alguns supòsits, s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació municipal.
9.3. 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.

9.4. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament d’aigua i clavegueram regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el
període executiu que comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i dels interessos de
demora.
Article 10. Facultats d’inspecció i comprovació
La comprovació i la inspecció de tots aquelles elements que regula aquesta Ordenança per tal
de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon al propi Ajuntament, amb els
procediments, potestats i continguts regulats per la Llei General Tributària i les seves normes
de desenvolupament.
Article 11. Infraccions i sancions
11.1. Són infraccions tributàries les accions o omissions voluntàries, antijurídiques tipificades
en les lleis, ordenances fiscals i altres disposicions.
11.2. Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció tributària es presumeix voluntària llevat
que es provi altrament.
11.3. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
meritades i no prescrites.
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 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 27 de març de 2008, i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de novembre
de 2008, 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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