
ORDENANÇA FISCAL Nº 10 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D´AIGUA AL 
MUNICIPI 

 
 

Article 1. Fonament Legal i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.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. 

 

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 o els seus gestors, 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 58/2003General 

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 de vivendes 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. 

 

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 

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 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 



Tarifa 1ª Subministrament d’aigua 

 

Caldes de Malavella 

 

BLOC I                 0-6 m
3
/abonat/mes            0,3781 €/m

3
 

BLOC II          de 6-12 m
3
/abonat/mes           0,5990 €/m

3
 

BLOC III   excés de 12 m
3
/abonat/mes           0,8708 €/m

3
 

BLOC Industrial                                        0,8300 €/m
3
 

 

Quota fixa de servei :                                         4,4646 €/abonat/mes 

Conservació de comptador :                      0,8467 €/abonat/mes 

 

Llac del Cigne 

 

BLOC I                 0-6 m
3
/abonat/mes            0,4422 €/m

3
 

BLOC II          de 6-12 m
3
/abonat/mes           0,7033 €/m

3
 

BLOC III   excés de 12 m
3
/abonat/mes           0,9881 €/m

3
 

 

Quota de servei                                         6,0060 €/abonat/mes 

Conservació de comptador:                      0,8467 €/abonat/mes 

 

Can Carbonell 

 

BLOC I                 0-6 m
3
/abonat/mes            0,5100 €/m

3
 

BLOC II          de 6-12 m
3
/abonat/mes           0,5950 €/m

3
 

BLOC III       de 12-18 m
3
/abonat/mes           0,9050 €/m

3
 

BLOC IV   excés de 18 m
3
/abonat/mes           1,8000 €/m

3
 

 

Quota de servei                                        7,5060 €/abonat/mes 

 

Tourist Club 

 

BLOC I                 0-6 m
3
/abonat/mes            0,4600 €/m

3
 

BLOC II          de 6-12 m
3
/abonat/mes           0,7300 €/m

3
 

BLOC III   excés de 12 m
3
/abonat/mes           1,0328 €/m

3
 

 

Quota de servei                                        7,9560 €/abonat/mes 

Conservació de comptador                   0,8400 €/abonat/mes 

 

Can Solà Gros I i II 

 

BLOC I                 0-6 m
3
/abonat/mes            0,3781 €/m

3
 

BLOC II          de 6-12 m
3
/abonat/mes           0,5990 €/m

3
 

BLOC III   excés de 12 m
3
/abonat/mes           0,8708 €/m

3
 

BLOC Industrial                                        0,8300 €/m
3
 

 

Quota de servei                                         4,4646 €/abonat/mes 

Conservació de comptador             0,8467 €/abonat/mes 

 

Aigües Bones 



 

BLOC I                 0-8 m
3
/abonat/mes            0,48 €/m

3
 

BLOC II          de 8-16 m
3
/abonat/mes           0,58 €/m

3
 

BLOC III   excés de 16 m
3
/abonat/mes           0,84 €/m

3
 

 

Quota de servei                                        6,4060 €/abonat/mes 

Conservació de comptador         0,84 €/abonat/mes 

 

 

Tarifa 2ª Connexions i d’altres treballs i materials d’instal·lació i alta 

 

- Caldes de Malavella 

- Llac del Cigne 

- Aigües Bones 

- Can Carbonell 

- Tourist Club 

- Can Solà Gros I i II 

 

Preu dels treballs i materials d’instal·lació, connexió i alta: 
 

 

Concepte Preu total 

Alta comptador 13 mm 160,71 

Alta comptador 20 mm 190,25 

Alta comptador 25 mm 266,39 

Alta comptador 30 mm 319,44 

Alta comptador 40 mm 433,82 

Alta comptador 50 mm amb platines 874,13 

Alta comptador 65 mm amb platines 1.159,54 

Alta provisional d’obres 54,44 

Alta primer abonat 54,44 

Canvi de nom abonat 24,85 

Desconnexió o baixa d’abonat 37.21 

Reconnexió al servei per falta de pagament 37,21 

Transport sol·licitat per l’abonat , per a la verificació de comptador als Serveis d’indústria de la 

Generalitat  

30,90 

Subministrament i col·locació vàlvula de retencióde 32 mm 43,52 

Subministrament i col·locació vàlvula de retencióde 40 mm 51,81 

Subministrament i col·locació vàlvula de retencióde 50 mm 75,37 

Subministrament i col·locació vàlvula de retencióde 63 mm 95,45 

Subministrament  de portella comptador de 30x45 : 56,81 

Subministrament portella comptador anti-incendis de 1x1 339,63 

Subministrament de  trampilla clau de pas de 20x15: 24,85 

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de terra: 154,75 

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de formigó: 224,83 

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre vorera: 233,33 

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny asfàltic: 238,51 

Construcció arqueta registre 20m x 15m per escomesa: 58,84 

Construcció armari per a comptador de 1,2x0,8x1 amb rajol ceràmic resistent, remolinat exterior, 

obertura galvanitzat i pany GIS de companyia. Inclou llosa de fonamentació 

1.530,00 

Armari prefabricat de formigó amb portella poliester per a comptador 30x45 196,77 

Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allen, per instal·lació de 

comptador a la façana 

73,21 

Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allen i protecció d’aillament a 

la portella, per instal·lació de comptador a la façana 

85,33 



Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allen i protecció d’aillament a 

tot el seu interior, per instal·lació de comptador a la façana 

99,89 

Escomesa polietilè 1” amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 312,01 

Escomesa polietilè 1-½”  d amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 435,33 

Escomesa polietilè 2”  d amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 587,33 

Escomesa polietilè 75 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 840,89 

Escomesa polietilè 90 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 960,65 

Escomesa polietilè 110 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas: 1.087,67 

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 50 mm per escomesa antincendis de 

diàmetre 63 mm: 

438,64 

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 65 mm per escomesa antincendis de 

diàmetre 63 mm: 

474,41 

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 80 mm per escomesa antincendis de 

diàmetre 90 mm: 

629,55 

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 100 mm per escomesa antincendis de 

diàmetre 110 mm: 

1.138,63 

 

 

Repercussió de l´I.V.A.: 

Les tarifes dels apartats anteriors s’incrementaran amb l´I.V.A. que legalment 

correspongui  

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 

2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el 

dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.   

 

Article 8. 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 establertes en les tarifes de l’apartat primer. 

 

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 l’ 

empresa gestora del servei. 

 

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 9. 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’interessat, 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 per subministraments d’aigua continuats , amb la 

finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General 

Tributària, es procedirà de la manera  que s’estableix en els apartats 3 i 4 d’aquest article. 

Aquesta notificació podrà ser substituïda per notificacions individuals  que hauran de tenir 

el contingut establert a l’apartat 102.2 de la mateixa Llei. 

 

3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, 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. 

 

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 10. 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. 

 

Article 11. Gestió per delegació 

Si la gestió, la inspecció i el cobrament  del tribut han estat delegats total o parcialment , 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 

fer el gestor, el qual haurà de complir amb la normativa vigent  d’ingressos locals. 

  

Disposició Addicional 1ª. 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 Addicional 2ª. Vigencia per incorporació d’urbanitzacions. 

Aquesta Ordenança començarà a regir per aquelles urbanitzacions el servei de les quals 

sigui recepcionat per l’Ajuntament , a partir del mes següent al de la data de l’acord 

municipal. 

Per aquelles urbanitzacions que disposin de tarifes degudament aprovades per la 

Comissió de preus, seran les que regiran  fins que no hi hagi nou acord municipal. 



 

 

Disposició final.- 

La present Ordenança fiscal 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 
 

Tarifes del poble i de la urbanització Llac del Cigne 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial 119 22/06/2010 

Exposició aprovació definitiva 155 13/08/2010 

 

Tarifes del poble i de la urbanització Tourist Club 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial   

Exposició aprovació definitiva 250 28/12/2007 

 

Tarifes del poble i de la urbanització Can Carbonell 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial 119 22/06/2010 

Exposició aprovació definitiva 155 13/08/2010 

 

Tarifes del poble i de la urbanització Aigües Bones 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial   

Exposició aprovació definitiva   

 

Tarifes del poble i de la urbanització Can Solà Gros II 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial 119 22/06/2010 

Exposició aprovació definitiva 155 13/08/2010 

 

 


