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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Article 1r. 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, gas i electricitat i altres proveïments
públics incloent-hi els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de
comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 2n. 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 3r. 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. 33 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 4rt. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte 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 Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals.
Gaudiran d’exempció de la quota fixa i de la taxa fins a un límit de 30 m3 per
trimestre (primer tram), els contribuents que obtinguin ingressos anuals de la
unitat familiar (que serà comprovada mitjançant certificat d’empadronament)
no superant en cap cas, el límit del salari mínim interprofessional (la exempció
la podem aplicar a la unitat familiar o al titular de la pòlissa segons decideixi
l’ajuntament i segons informe previ de l’assistenta o educadora social) prèvia
visita amb la mateixa exposant cada cas per tal de ser objecte d’estudi per a la
possible bonificació.
Es reconeixen bonificacions en el subministrament d’aigua per a les famílies
monoparentals i nombroses en les vivendes habituals (unitats familiars
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independentment dels seus membres), però que acompleixin els requisits
esmentats en el paràgraf anterior pel que fa a l’economia domèstica.
Aquesta bonificació consisteix en l’ampliació dels trams en 3 m3 mensuals per
unitat familiar en el primer i segon tram.
Per gaudir del conjunt d’aquestes bonificacions i exempcions caldrà que es
sol·licitin a l’ajuntament des del dia 02 de gener fins a l’01 de març (ambdós
inclosos), atès que el seu atorgament en un exercici no pressuposa la pròrroga
automàtica per a exercicis futurs.
Totes les sol·licituds registrades d’entrada fora d’aquest termini seran objecte
d’exclusió de la bonificació, a excepció de casos puntuals informats per
l’educadora o assistenta social de l’ajuntament. Un cop presentada la sol·licitud
s’aplicarà en el trimestre següent a la data d’aprovació.
Article 6è. Quota tributaria.
Quota Servei: 36,50 €/trimestre/unitat consum

-

Bloc 1: de 0 a 15m3: 0,4234 €/m3/trimestre

-

Bloc 2: de 15 a 30m3: 1,1018 €/m3/trimestre

-

Bloc 3: de 30 a 54m3: 1,4898 €/m3/trimestre

-

Bloc 4: de 54 de 90m3: 1,8809 €/m3/trimestre

-

Bloc 5: Excés de 90 m3: 2,3549 €/m3/trimestre
Conservació d’escomeses i comptadors:

-

-

Comptador de diàmetre 15 mm: 3,70 €/trimestre

-

Comptador de diàmetre de 20 a 25 mm: 4,83 €/trimestre

-

Comptador a partir de 30 mm: 5,94 €/trimestre

-

Drets d'escomesa: 355,44 €/alta

-

Despeses d’instal·lació: 58,52 €

-

Preu dels comptadors:
-

Comptador de 15 mm: 52,60 €

-

Comptador de 20 mm: 92,65 €

-

Comptador de 25 mm: 113,73 €
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-

Comptador de 30 mm: 161,20 €

-

Comptador de 40 mm: 249,57 €

-

Comptador de 50 mm: 559,11 €

-

Comptador de 65 mm: 682,20 €
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-

Reanudació del servei: 58,52 €

-

Per connexió de boca contra incendis: 236,10 €

-

Baixes de comptador: sense cost

-

Revisió de comptadors: 37,49 €

-

Fiança: 13,53 €, en concepte de fiança per cada comptador de
subministrament a habitatges socials o locals per a la Generalitat, de
conformitat amb el Decret 147/1997, que es retornarà a la cancel·lació del
contracte, sempre que no hi ha hagut danys a les instal·lacions; i 71,49 €, en
el moment de fer una reclamació sobre la revisió del comptador, que serà
retornada un cop feta la comprovació.

Article 7è. 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 el servei, amb
periodicitat mensual, bimensual, 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 dies del termini
de pagament voluntari.
Article 8è. Impost sobre el valor afegit.
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada
amb l’impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la
Llei General Tributària, i la normativa que la desplega.

Plaça de Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) – Tel. 977 855 008 – Fax 977 855 173 – NIF P4304300I
aj.castellvell@altanet.org

CODI EXP.
02.04.02-2016

NÚM. DOC
14

PAG.
4/4

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i es començarà a aplicar a partir del dia 27 de desembre de 2008.
Pel que fa a la seva vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament
modificada o derogada.
DILIGÈNCIA:
Aquesta ordenança fiscal, va ser modificada pel Ple en sessió celebrada el 14
d’octubre de 2015 i publicada inicialment al BOPT núm. 246 de 23 d’octubre de
2015, sense que s’haguessin presentat al·legacions va esdevenir aprovada
definitivament i publicada al BOPT número 285 de 10 de desembre de 2015.
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