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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 i successors
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.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
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
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
ut.

Import

Unificada per tot el municipi
Quota fixa de servei, abonat/mes: (per cada 500 l/d o fracció)
Tarifes de subministrament:

€

7,0000

Fins a 6 m3/abonat-mes
Entre 6 i 12 m3/abonat-mes
Excés de 12 m3/abonat-mes

€/m3
€/m3
€/m3

0,4250
0,7871
1,1806

€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.

0,6386
0,7425
0,8910
1,0544
1,4405
2,0939
4,4105
5,5391

Altres conceptes Tarifaris comuns

Conservació de comptadors
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de
de
de
de

diàmetre
diàmetre
diàmetre
diàmetre
diàmetre
diàmetre
diàmetre
diàmetre

13
15
20
25
30
40
50
65

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Dret d'abonament
Comptador de diàmetre 13 mm
Comptador de més de 13 mm

€
€

350,0000
450,0000
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Article 7. Pagament
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El pagament de la factura es farà efectiu de les següents formes:
a) Per domiciliació bancària de la factura emesa.
Trimestre
Primer
Segon
Tercer
Quart

Data
Cobrament
5 de maig
5 d’agost
5 de novembre
5 de febrer

b) Per finestreta, a l’entitat bancària que indiqui el prestador del Servei.
c)

Per finestreta, a les oficines de l’Ajuntament, durant el període voluntari.

d) Per finestreta, a les oficines de l’Ajuntament, una vegada hagi transcorregut el termini
voluntari.

A efectes de seguretats dels agents de recaptació, el pagament haurà d’efectuar-se
exclusivament en qualsevol de les formes indicades.
Article 8. Drets de l’Ajuntament
L’Ajuntament, com a responsable del servei d’aigua potable, té els següents drets:
A. Cobrament dels Serveis prestats, impostos, taxes, etc., així com de l’aigua facturada a
l’abonat, als preus de la tarifa legalment autoritzada, amb el dret específic d’utilitzar les vies que
corresponguin legalment per percebre les prestacions econòmiques exigibles als abonats, això
sense perjudici de la suspensió del subministrament.
B. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l’obligació
d’instal·lar equips correctors en el cas que aquelles produïssin pertorbacions a la xarxa. En tot
cas, els costos derivats d’aquestes accions aniran a càrrec de l’abonat.
C. Disposar d’una taxa del Servei suficient per auto finançar aquest, segons allò previst a l’article
268 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, o per les disposicions legals que en endavant puguin substituir-lo.
Article 9. Obligacions de l’abonat
Els abonats del servei d’Abastament Domiciliari d’Aigua Potable estan subjectes a les següents
obligacions:
A. Satisfer amb la deguda puntualitat l’import del Servei de l’aigua facturada, de conformitat
amb allò estipulat en el contracte i en la resolució aprovatòria de les taxes.

3
Plaça de la Vila s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA
Tel. 972864973 | Fax 972865284.
http://www.fogarsdelaselva.cat
fds.ajuntament@diba.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ORDENANÇA (TD01-013): ORDEN_14. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT AIGUA
_13122021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: E78PU-7FQ3P-EN2QM
Data d'emissió: 30 de Desembre de 2021 a les 13:24:39
Pàgina 4 de 7

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de Fogars de la Selva. Signat 13/12/2021 14:14
2.- Secretari - Interventor de l'Ajuntament de Fogars de la Selva. Signat 13/12/2021 14:16

SIGNAT
13/12/2021 14:16

Ajuntament
de Fogars de la Selva

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16087638 E78PU-7FQ3P-EN2QM 79162AF66DECBF2E1F9B72BE29FE8F0571E4D19E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fogarsselva

B. Pagar les quantitats resultants de liquidacions per errada, frau o avaria imputables a l’abonat.
C. Consumir l’aigua en la forma i per als usos establerts al contracte, de conformitat amb el
diàmetre del comptador contractat.
D. Abstenir-se d’establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament
d’aigua a altres locals o habitatges, diferents dels consignats en el contracte d’abonament,
encara que siguin de la seva mateixa propietat.
E. Permetre l’entrada al local subministrat, en hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, al
personal del Servei autoritzat pel prestador d’aquest que, exhibint la credencial pertinent, hagi
de revisar o comprovar les instal·lacions.
F. Complir les condicions i obligacions previstes al contracte subscrit.
G. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial els
nous punts o elements de consum que resultin significatius per raó del seu volum.
H. Respectar els precintes col·locats pels organismes competents de l'Administració.
I. Instal·lar i mantenir, pel seu compte i càrrec, els aparells o equips necessaris per a augmentar
la pressió de subministrament, en cas de no ser aquesta suficient pels seus usos.
J. En instal·lacions de comptadors antigues però en ús, mantenir-les en correctes condicions de
seguretat i accessibilitat.
K. No utilitzar les instal·lacions d’incendis per a usos diferents dels contractats.
L. Instal·lar i mantenir els aparells i equips d’estalvi d’aigua conforme la legislació vigent.
Portar a terme el manteniment i reparar avaries que es pugin produir en les seves instal·lacions i
sota la seva responsabilitat d’acord amb el RD 140/2003 I garantir en tot moment el compliment
dels criteris anteriors i de qualitat fixats per la normativa.
M. Comunicar a l’Ajuntament els supòsits de cessió o subrogació del contracte, formalitzant els
corresponents nous contractes de subministrament.
N. Sempre que el immoble sigui casa, torre o estigui tancat, el comptador haurà de situar-se en
la tanca i mai dintre d’aquesta.
O. Abstenir-se de manipular les instal·lacions del servei i els seus aparells de mesura.
P. Notificar obligatòriament a l’Ajuntament qualsevol canvi de adreça d’enviament de les cartes i
rebuts, així com qualsevol altre dada rellevant.
Q. Dipositar la fiança corresponent en el moment de formalitzar el contracte de
subministrament.
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R. En cas de subministrament per aforament amb dipòsits d’aigua i els altres que s’hagin de
donar de sistemes d’emmagatzematge d’aigua o cisternes, han de complir amb el que disposa
l’article 14 del RD 140/2003 i garantir que els productes que hagin d’estar en contacte amb
l’aigua de consum humà, per ells mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’apliquin, no
transmetin a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la
qualitat i suposin un incompliment dels requisits establerts en el RD 140/2003 o un risc per a la
salut.
A aquest efecte ha de fer neteges periòdiques amb els productes que la normativa estableix,
neteges que tenen una funció tant de desincrustació com de desinfecció.
Article 10. Drets de l’abonat
Els abonats del servei municipal d’Aigua Potable tenen els següents drets:
A. Disposar de l’aigua en les condicions higiènic – Sanitàries de conformitat amb la normativa
legal aplicable, i en les millors condicions tècniques que les instal·lacions del servei ho permetin.
B. Subscriure un contracte de subministrament subjecte a les garanties de la normativa
establerta.
C. Sol·licitar els aclariments i informacions sobre el funcionament del subministrament en el
consum individual o domiciliari d’aigua i rebre una informació correcte sobre el seu adequat ús.
D. Rebre la facturació adaptada a les tarifes vigents.
E. Obtenir la informació i assessorament necessaris per ajustar la contractació a les seves
necessitats reals.
F. Percebre les quantitats resultants de la liquidació que, per errada en les factures emeses o per
causa d’altres errors, li corresponguin, en un termini raonable.
G. Ser atès amb correcció i amabilitat.
H. La indemnització o reparació dels danys i perjudicis soferts per causa de la entrada d’aigua
potable per avaries imputables al titular del servei.
I. A que s’efectuïn les lectures de comptador en els períodes establerts en aquest reglament i
que es facturin en relació als consums reals.
J. A sol·licitar els corresponents pressupostos i exigir la liquidació d’acord amb les taxes de preus
unitaris aprovades.
K. Si l’abonat ho sol·licita, rebre informació sobre l’evolució del seu consum amb facilitats per
saber si esta sobre-consumint o si pot tenir alguna fuita o pèrdua en la instal·lació particular, així
com informació sobre la qualitat de l’aigua que es subministra.
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Article 11. Causes de la Suspensió
L'incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detallades en aquest
reglament, així com la infracció o incompliment establerts en qualsevol dels articles anteriors,
facultarà a l’Ajuntament per suspendre el subministrament seguint els tràmits que s’assenyalen
en el següent article.
Article 12. Procediment de suspensió del subministrament
Observant en tot moment els protocols de serveis socials, el servei municipal d’aigua podrà
suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats per ordre expressa de l’organisme
competent de l'Administració pública o prèvia notificació a aquest, en els casos establerts en
l'esmentat article 6 i pels procediments següents:
En els casos establerts a l’article que s’esmenta, el prestador del Servei haurà de donar compte
del seu propòsit d’interrompre el subministrament a l’abonat, per correu certificat o d’una altra
manera de la qual en resti constància en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de
recepció de la notificació, i a l’organisme competent de l'Administració Pública, per tal que,
prèvia comprovació dels fets, es dicti la resolució procedent, considerant-se però que el
prestador del Servei queda autoritzat per a la suspensió del subministrament si no rep ordre
contrària del referit organisme, dins dels 30 dies hàbils següents a la data de la comunicació
que se li dirigeixi.
En la comunicació de suspensió de subministrament formulada el Servei, haurà d’acompanyar
com a mínim la següent documentació justificativa:
-

Nom i adreça de l’abonat.
Número d’abonat.
Detall de la raó que origina el tall de subministrament.
Data a partir de la qual es proposa la suspensió del subministrament.

Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, els
prestador del Servei no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució
expressa o presumpta sobre la reclamació promoguda.
Si l'interessat interposés recurs contra la resolució de l’organisme competent de l'Administració
Pública, se’l podrà privar del subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que degui a
les oficines del prestador del Servei. A més de la quantitat deguda, s’haurà de dipositar per
l’abonat l’import de les successives facturacions que es produeixin, fins que no finalitzi el
procediment en totes les instàncies administratives.
La suspensió del subministrament d’aigua del prestador del Servei no podrà realitzar-se en dia
festiu o en altre en què, per qualsevol motiu, no hi hagi Servei complet administratiu i tècnic
d’atenció al públic que permetin la tramitació completa del restabliment del Servei, ni la vigília
del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.
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El restabliment del Servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què
hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament.
Si el prestador del Servei comprova l’existència de derivacions fraudulentes, podrà inutilitzarles
immediatament.
Article 13. Renovació del subministrament
Les despeses que origini la suspensió del subministrament, així com la seva represa, seran fetes
efectives per l’abonat de forma prèvia a la reconnexió del subministrament, sempre però que
l’abonat resulti ser el responsable de la suspensió per incompliment del contracte, i que a més a
més s’hagi seguit el procediment establert a aquests efectes en l’article anterior.
El cost global tant de la suspensió del subministrament d’aigua com de la seva represa seran
fixats d’acord amb els costos que això representi per l’entitat subministradora i figuraran de
forma clara al llistat anual de preus unitaris presentat a l’Administració actual per a la seva
aprovació.
Article 14. Resolució del contracte
Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament, i sempre i quant el motiu
que l’hagi originat no sigui l’impagament d’algun rebut, sense que l’abonat hagi esmenat les
causes per les quals s’hagués procedit a la suspensió, el prestador del Servei estarà facultat per
resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1.124 el vigent Codi civil.
Article 15. Retirada de l’aparell de mesura
Resolt el contracte o si l’abonat té dos o més rebuts pendents de pagament, el prestador del
Servei procedirà a la retirada del comptador propietat de l’abonat, dipositant-lo al seu domicili si
aquest ho sol·licita per escrit. Si l’abonat no ho reclama el comptador es dipositarà en l’empresa
amb la qual tingui concertada la conservació d’aquest o, en el seu cas, el mantindrà en dipòsit i
a disposició del abonat en les dependències del prestador del servei durant el termini de sis
mesos, a partir del qual el prestador del servei podrà disposar lliurement d’aquest.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2021
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental
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