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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 
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 captació, distribució i 
subministrament  d’aigua, inclosos els drets de connexió, escomeses, contractes d’alta 
de subministrament i altres serveis segons el que es disposa en el Reglament de 
Prestació del Servei d’Aigua Potable vigent, aprovat per l’Ajuntament i en els termes 
especificats en les tarifes i preus continguts en 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 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 de la primera 
meritació 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 
 
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  
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Les bases de percepció per la prestació del servei seran les següents: 
 
A) SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA 
 
Els consums i les quotes de servei es regiran per les tarifes que es derivin de l’estudi 
econòmic elaborat per la seva determinació, el qual serà aprovat per l’Ajuntament Ple 
i, si s’escau, per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’abonat liquidarà trimestralment la quota de servei i els consums assenyalats per 
l’aparell mesurador. 
 
B) DRETS DE CONNEXIÓ 
 
Drets sobre connexions de primera ocupació. Import (€) 
Per cada subministrament domèstic 207,37 
Per cada subministrament industrial o no domèstic 414,74 
 
Els drets de connexió hauran de ser liquidats prèviament a l’execució de l’escomesa 
corresponent. 
 
C) ESCOMESES 
 
La realització d’escomeses i treballs de connexió la portarà a terme el Servei Municipal 
d’Aigües, i s’estableixen els preus següents:  
 
1. Escomeses estàndard 
 
Diàmetre Import (€) 
Diàmetre escomesa de ¾” 545,76 
Diàmetre escomesa de1” ( amb armari exterior ) 779,73 
Diàmetre escomesa de 1” ( per bateria ) 416,44 
Diàmetre escomesa de 1 ½” 587.86 
Diàmetre escomesa de 2” 636,90 
 
2. Escomeses per obres 
 
Diàmetre Import (€) 
Escomesa de ¾” (inclou retirada i abraçadora) 581,18 

Per altres tipus d’escomesa, treballs o subministraments no inclosos en aquest 
document el Servei Municipal d’Aigües en determinarà el preu corresponent. 

El cost de la instal·lació d’escomeses hauran de ser liquidats per el sol·licitant 
prèviament a la seva execució. 

D) CONTRACTES D’ALTA DE SUBMINISTRAMENT 
 
Tota persona física o jurídica que sol·liciti el subministrament d’aigua haurà de 
formalitzar al seu nom el corresponent contracte d’alta. 
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Al moment de formalitzar-los es constituirà una fiança obligatòria, d’un import igual a 
12 mesos de la quota de servei vigent corresponent al tipus de subministrament 
sol·licitat. 
 
S’estableixen diferents tipus de contracte segons l’ús de l’aigua i diàmetre del 
subministrament que es sol·liciti, per els quals s’estableixen els preus següents: 
 
Domèstic / Industrial / Provisional Obres Import (€) 
Diàmetre de 13 mm. 74,23 
 
Contra – incendis Import (€) 
Boques de 25 o 45 mm. 54,12 
Precinte de boques ( per cada unitat ) 3,51 
 
Es podrà canviar la titularitat d’un contracte sempre que aquest sigui vigent, es 
mantinguin les condicions contractades i el mateix punt de subministrament. 
 
E) ALTRES SERVEIS I COMISSIONS 
 
1. Comissions 
 
Pels casos d’incompliment de la forma de pagament pactada, l’usuari es veurà obligat 
a liquidar les despeses que s’originin i s’estableixen els següents costos de gestió: 
 
Comissions Import (€) 
Comissió per rebut impagat 6,93 
Comissió per certificat d’avís de tall de subministrament 8,17 
 
2. Suspensió d’un subministrament 
 
Suspensió d’un subministrament Import (€) 
Per treballs i materials per precintar i desprecintar 34,62 
 
La liquidació del cost resultant de la suspensió d’un subministrament haurà de ser 
liquidat prèviament al seu restabliment. 
 
3. Accessoris connexió escomesa / instal·lació interior 
 
Diàmetre Import (€) 
Diàmetre de 1” 40,87 
Diàmetre de 1 ½” 55,27 
Diàmetre de 2” 71,66 
 
4. Instal·lació de jocs d’aixetes comptador a bateria nova 
 
Instal·lació de jocs d’aixetes Import (€) 
Joc aixetes comptador/bateria 63,79 
 
5. Retirada d’una presa d’aigua directa 
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Retirada d’una presa d’aigua directa Import (€) 
Retirada per unitat 58,23 
 
Article 7. Meritació i període impositiu 
 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Quan es sol·licitin els serveis referits en l’article anterior, s’exigirà el dipòsit 
corresponent amb caràcter previ a la seva execució. 
 
Article 8. Normes de gestió i aplicació 
 
La prestació del servei d’aigua estarà sotmès en forma i condicions al que s’estableix 
al Reglament de Prestació del Servei d’Aigua Potable vigent, aprovat per l’Ajuntament. 

L’aigua es subministrarà mitjançant la corresponent escomesa i es quantificarà amb un 
aparell mesurador verificat oficialment. 

Quan en el mateix edifici existeixi més d’un usuari, cadascun d’ells caldrà que tingui un 
aparell mesurador independent, en cas contrari i per a subministraments en els que 
amb un sol aparell mesurador i un sol contracte es subministri aigua a altres usuaris, 
es facturaran les quotes de servei corresponents al nombre real de subministraments. 

Les instal·lacions de producció, distribució i subministrament de l’aigua incloent 
l’aparell mesurador i les seves aixetes es consideraran béns de titularia pública 
municipal. 
 
Aniran a càrrec de l’abonat el pagament dels impostos i cànons establerts o que 
s’estableixin per l’Estat, Generalitat, Província o Municipi.  
 
En casos de força major i aliens a la voluntat de l’Ajuntament i del Servei Municipal 
d’Aigües, - esgotament de l’aigua per sequera, avaries a les instal·lacions de producció 
o distribució de l’aigua -, els abonats no tindran dret a indemnitzacions per danys i 
perjudicis per falta de subministrament d’aigua. 
 
Davant de qualsevol avaria o fuita en la instal·lació interior de l’abonat, a conseqüència 
de la qual es produeixi un elevat consum, l’abonat haurà de liquidar el rebut segons el 
que assenyali la lectura de l’aparell mesurador. 

Davant una sol·licitud d’aigua per un punt de subministrament, quan per la vorera de la 
façana no existeixi xarxa de distribució o la xarxa existent no la cobreixi totalment o 
aquesta no tingui diàmetre suficient per l’abastament que es sol·licita, les despeses de 
prolongació o ampliació de xarxa aniran a càrrec del sol·licitant si aquesta finca està 
situada en sòl urbà consolidat i es tracta de xarxa de distribució de diàmetre interior 
inferior a 150 mm. 

En altres classes de sòl les despeses de prolongació de qualsevol diàmetre de xarxa 
seran a càrrec del sol·licitant. 

En tots els casos el Servei Municipal d’Aigües elaborarà el corresponent pressupost 
que serà sotmès a la consideració del sol·licitant i liquidat prèviament a l’execució de 
les obres. 

 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
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1. La taxa per serveis detallats a l’article 6 s’exigiran en règim d’autoliquidació. 
 
2. S’iniciarà el període executiu que comporta la meritació del recàrrec de constrenyiment 
i dels interessos de demora un cop transcorregut el període de pagament voluntari 
corresponent. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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 . 
  
6. Estarà a disposició dels abonats el cens de contribuents on consta aquesta condició. 
 
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 provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada a Caldes de Montbui el 27 d’octubre de 2016, elevada a definitiva en data 
22 de desembre de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 30 de 
desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
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