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ORDENANÇA REGULADORA DE 

LES TARIFES PER PRESTACIÓ DEL 

SERVICI DE SUBMINISTRAMENT 

DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I 

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 

  

  

ARTICLE 1r.-  Fonament legal 
  

Este Ajuntament, fent ús de les facultats 

concedides pels articles  133.2 i 142 de la 

Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 

2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, establix la tarifa per subministrament 

d'aigua potable a domicili, que es regirà per la 

present Ordenança fiscal. 

  

L'Ajuntament subministrador de l'aigua 

potable a domicili, s'obliga a efectuar el 

subministrament, segons les tarifes de la 

present Ordenança. 

  

ARTICLE 2n.- Fet imposable   
  
   Constituïx el fet imposable de la tarifa la 

prestació del servici de distribució d'aigua, que 

comprén tant el subministrament d'aigua potable, 

com el manteniment i conservació de la xarxa 

necessària per a això, així com els drets 

d'enganxament, col·locació i utilització de 

comptadors. 

  

  El servici, que s'estén a tot el terme 

municipal, es presta  per gestió indirecta. 
  
ARTICLE 3r.-  Subjectes passius 

  
Són subjectes passius contribuents, les 

persones físiques i jurídiques i les entitats a les 

quals es referix l'article 36 de la LGT., que 

sol·liciten o resulten beneficiades o afectades 

per la prestació del servici de distribució d'aigua. 

  

ARTICLE 4t.-  Responsables 

  

  1.- Respondran solidàriament a les 

obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques que es referixen  

els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 

  

    2.- Seran responsables subsidiaris els 

administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos,  

societats i entitats en general, en els supòsits i 

amb l'abast que assenyale l'article 43 de la Llei 

General Tributària. 

 
ARTICLE 5é.-  Exempcions i Bonificacions 

  
  De conformitat amb el que preveuen els 

articles 8 d) de la Llei 58/2003 General Tributària 

i 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, no es reconeixerà cap 

benefici tributari que no estiga previst en les 

normes amb rang de llei o derivats de l'aplicació 

dels Tractats Internacionals. 

  

ARTICLE 6é.-  Base imposable 

  

Constituïx la base imposable de la present 

tarifa els metres cúbics d'aigua consumida en 

l'immoble on estiga instal·lat el servici, així com 

la conservació i manteniment dels comptadors. 

 

ARTICLE 7é.- Quota  tributària 

 
1.AIGUA POTABLE    

1.1 Quota servici €/client-mes 

Calibre13 mm 3,59 

Calibre 15 mm 3,59 

Calibre 20 mm 6,11 

Calibre 25 mm 8,28 

Calibre 30 mm 11,91 

Calibre 40 mm 26,16 

Calibre 50 mm 36,05 

Calibre 65 mm 36,05 

Calibre 80 mm 36,05 

Calibre 100 mm 36,05 

Calibre 125 mm 36,05 

Boca d'incendi 12,92 

     

1.2. Quota consum general €/m3/mes 
Bloc I: de 0 a 12 m3/mes 0,40630 

Bloc II: de 13 a 30 m3/mes 0,52668 

Bloc III: de 31 a 60 m3/mes 1,51595 

Bloc IV: més de 60 m3/mes 2,02322 



     

 2.CONSERVACIÓ COMPTADOR €/client-mes 

Calibre 13 mm 0,5 

Calibre 15 mm 0,50 

Calibre 20 mm 0,87 

Calibre 25 mm 1,19 

Calibre 30 mm 1,70 

Calibre 40 mm 3,49 

Calibre 50 mm 5,15 

Calibre 65 mm 5,15 

Calibre 80 mm 5,15 

Calibre 100 mm 5,15 

Calibre 125 mm 5,15 

  

 3.QUOTA D’INVERSIONS 

Quota fixa €mes 0,59 

Quota variable €m3 0,161 

  

4. TARIFA CANVI 
CONCESSIONARI 

€/client-mes 

Quota fixa 0,3384 

  

 
ALTES DE COMPTADOR I CONNEXIONS 

 
PROVEÏMENT PROPOSTA 2021 

ALTES  

COMPTADOR D'AIGUA UM 13mm 174,86 

COMPTADOR D'AIGUA UM 15mm 179,24 

COMPTADOR D'AIGUA MM 20mm 222,10 

COMPTADOR D'AIGUA MM 25mm 322,10 

COMPTADOR D'AIGUA MM 30mm 609,24 

COMPTADOR D'AIGUA MM 40mm 853,34 

COMPROVACIO DE COMPTADOR 
DOMÈSTIC 
 

51,19 

 
BAIXES  

BAIXA COMPTADOR D'AIGUA 39,70 

TALL DE SUBMINISTRE 46,89 

REPOSICIÓ SUBMINISTRE 25,61 

 
PRESA AIGUA POTABLE  

CONNEXIÓ D’1" 721,46 

CONNEXIÓ D’1 1/2" 860,42 

CONNEXIÓ DE 2" 964,45 

CONNEXIÓ DE 2 1/2" 1.267,38 

PRESA AIGUA POTABLE (SENSE 
OBRA CIVIL)  

CONNEXIÓ D’1" 440,73 

CONNEXIÓ D’1 1/2" 579,71 

CONNEXIÓ DE 2" 639,38 

CONNEXIÓ DE 2 1/2" 942,32 

   

HORES DE PERSONAL  

HORA D’OFICIAL FONTANER 22,25 

HORA D’OFICIAL OBRER 22,25 

HORA FESTIVA O NOCTURNA 33,62 

 

 
CLAVEGUERAM  

CONCEPTE PROPOSTA 2021 

CONNEXIÓ CLAVEGUERAM  

CONNEXIÓ DE 160 MM 2.695,72 

CONNEXIÓ DE 200 MM 2.722,23 

CONNEXIÓ DE 250 MM 2.783,32 

  
  

CONNEXIONS 
CLAVEGUERAM(SENSE POU-
REGISTRE)  

CONNEXIÓ DE 160 MM 1.801,07 

CONNEXIÓ DE 200 MM 1.820,73 

CONNEXIÓ DE 250 MM 1.880,69 

   

CONNEXIONS CLAVEGUERAM 
(SENSE POU-REGISTRE)(SENSE 
OBRA CIVIL)  

CONNEXIÓ DE 160 MM 493,23 

CONNEXIÓ DE 200 MM 512,85 

CONNEXIÓ DE 250 MM 572,86 

   

CONNEXIONS 
CLAVEGUERAM(SENSE OBRA 
CIVIL)  

CONNEXIÓ DE 160 MM 517,55 

CONNEXIÓ DE 200 MM 537,17 

CONNEXIÓ DE 250 MM 597,16 

   

CONNEXIONS CLAVEGUERAM  

CONNEXIÓ A POU REGISTRE 301,43 

   

HORES DE PERSONAL  

HORA D’OFICIAL FONTANER 22,25 

HORA D’OFICIAL OBRER 22,25 

HORA FESTIVA O NOCTURNA 33,62 

 
Tarifa de fuga: S'establix una tarifa de fuga 
1,118036 €/m3, en el subministrament 
domèstic, per a aquells supòsits en què de 
manera involuntària i inclús sent responsabilitat 
del client, es registren volums elevats com a 
conseqüència de fugues en la instal·lació 
interior de l'abonat. 

 Per a poder aplicar esta tarifa, hauran de 
concórrer els requisits següents: 

  
1 El sol·licitant haurà de ser titular del 

contracte de subministrament. 
2 S'haurà de justificar documentalment la 

reparació realitzada, aportant fotos i 



factures dels treballs realitzats. Així 
mateix, es podrà requerir inspecció pels 
servicis tècnics de l'empresa 
concessionària. 

3 El consum del període corresponent a la 
fuga, haurà de ser superior a 5 vegades 
el consum del mateix període de l'any 
anterior. 

4 El consum de la fuga haurà d'excedir 200 
m3/bimestre. 

5 Rebuda la notificació per consum 
anòmal el client disposarà de 60 dies 
hàbils per a sol·licitar la tarifació especial 
en la pròxima facturació. 

6 El règim especial serà aplicable durant el 
període de facturació en què s'haja 
produït el consum anòmal, deixarà de ser 
aplicable en les lectures posteriors a la 
notificació per part del client de 
l'existència d'este. 

7 El sol·licitant haurà d'estar al corrent de 
pagament de les factures, i no tindre cap 
deute per qualsevol concepte. 

8 En comptadors interiors han de permetre 
la lectura de periòdica del comptador al 
personal de l'empresa concessionària. 

 
No s'aplicarà tarifa especial quan el consum 
anòmal haja sigut degut com a conseqüència de 
negligència del client. Esta  tarifa només podrà 
ser aplicada per cada contracte una vegada 
cada 5 anys, i a un màxim de 2 facturacions. 

 
ARTICLE 8é .-   Meritació 

 

Es merita la tarifa  i naix l'obligació de 

contribuir quan s'inicie la prestació del servici 

que constituïx el fet imposable, que serà la seua 

naturalesa periòdica. 

  

El període impositiu correspon al 

bimestre natural, que es liquidarà per bimestres, 

excepte en els supòsits d'inici o cessament en 

l'ús del servici, i en este cas el període impositiu 

s'ajustarà a eixa circumstància amb el 

consegüent prorrateig de la quota. 

 
ARTICLE 9é .- Normes de declaració, 

liquidació i Ingrés 
  
  Els subjectes passius formalitzaran la 

seua inscripció en el padró quan sol·liciten en 

les dependències de l'empresa concessionària 

del servici, la prestació dels servici objecte de la 

present tarifa. 

  

  Quant al règim d'ingrés i normes de 

gestió caldrà ajustar-se al que, respecte d'això, 

s'establisca en el plec de condicions que regix la 

concessió del servici, així com en altres 

reglamentacions que  puga  aprovar la 

Corporació. 

 

 

ARTICLE 10é .-   Infraccions i sancions 

 

  En tot el que es referix a la qualificació 

d’infraccions tributàries, així com les sancions 

que corresponguen en cada cas, caldrà 

ajustarse al que disposen els articles 178 i 

següents de la Llei General Tributària 58/2003. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

  La present Ordenança fiscal entrarà en 

vigor l’endemà de la seua publicació en el Bulletí 

Oficial de la Província, i estarà vigent fins a la 

seua modificació o derogació expresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


