
 

 

Ajuntament de Taradell 
 

Ordenança Fiscal núm. 29 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
 

Article 1. Fonament 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, 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 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. 
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 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 i a l’Ordenança General. 
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 

1. Gaudiran d’una bonificació en la tarifa del servei municipal de 
subministrament domèstic d’aigua potable, consistent en l’aplicació de la 
tarifa de fins a 10m3 a tot el consum real de la unitat familiar i fins a un màxim 
de 75m3 per trimestre, els subjectes passius en el domicili habitual dels quals 
en data 31 de març de l’exercici d’aplicació hi estiguin empadronades les 
persones que compleixin les condicions d’algun dels apartats A, B o C 
següents: 
 



 

 

A-Famílies amb circumstàncies especials: Que tots els membres de la unitat 
familiar, empadronats al domicili, compleixin alguna de les condicions següents: 

 
- Tenir més de 65 anys complerts o els compleixin durant l’exercici 

d’aplicació. 
- Ser menor d’edat. 
- Estar declarat discapacitat amb un mínim del 65%. 

 
B-Famílies nombroses que compleixin les condicions següents: 

 
- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família nombrosa. 
- Que tots els membres de la família nombrosa estiguin empadronats en el 

domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu. 
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major 

d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels progenitors, 
excepte en el cas que aquests tinguin reconegut algun grau de 
discapacitat. 

 
C-Famílies monoparentals que compleixin les condicions següents: 

 
- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família monoparental. 
- Que tots els membres de la família monoparental estiguin empadronats en 

el domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu. 
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major 

d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels progenitors, 
excepte en el cas que aquests tinguin reconegut algun grau de 
discapacitat. 

 
2. Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació s’hauran de presentar abans del 

31 de març de l’exercici d’aplicació, i es mantindrà mentre estigui previst en 
l’Ordenança Fiscal i es compleixin els requisits necessaris establerts en cada 
moment. Si la sol·licitud es presenta a partir de la data esmentada, la bonificació 
s’aplicarà, en el seu cas, a l’exercici següent. 

 
A les sol·licituds caldrà presentar, en els casos d’aplicació: 

 
a) Declaració de l’IRPF de tots i cadascun dels components de la unitat familiar i 

altres persones empadronades a l’habitatge. L’ingrés màxim que donarà dret 
a l’aplicació de la bonificació serà de 390,00€/mensuals/persona (aquesta 
quantitat es calcularà dividint la suma dels ingressos bruts totals/globals de 
les persones que habitin i estiguin empadronades a l’habitatge habitual. 
 

b) Fotocòpia del carnet/títol de família nombrosa o monoparental. 
 

c) Carnet de discapacitat. 
 
 
Article 6. Quota tributària 



 

 

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

Ús domèstic 

Quota de servei Per abonat i mes 
               
7,00 €  

Tarifes de 
subministrament 

Fins a 10 m3 per abonat i 
mes 0,2723 €/m3 
De 10 a 20 m3 per abonat i 
mes 0,8819 €/m3 
De 20 a 30 m3 per abonat i 
mes 1,6976 €/m3 
Excés de 30 m3 per abonat i 
mes 2,1493 €/m3 

Ús industrial  

Quota de servei Per abonat i mes 
               
7,00 €  

Tarifes de 
subministrament 

Fins a 15 m3 per abonat i 
mes 0,4205 €/m3 
Excés de 15 m3 per abonat i 
mes 1,1451 €/m3 

Càmpings per abonat i mes 0,4205 €/m3 

Conservació 
Comptadors i 
escomeses 

Fins a 15 mm. de diàmetre 
               
1,38 €  

De més de 15 mm. de 
diàmetre 

               
2,76 €  

Connexió 
Inicial 

Cànon de connexió per 
abonat 

          139,85 
€  

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament 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 que en la tarifa primera es contenen. 
3.- La liquidació es practicarà trimestralment. 
 
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 de subministrament d’aigua continuat, amb la 
finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General 
Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, 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 i  l’Ordenança General. 
 
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 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2018 
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
 
 


