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Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal núm. 5 relativa a la taxa de 

subministrament d’aigua potable, i derogació de l’anterior.  

 

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que 

el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 29 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment 

l’ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable, per l’any 

2019 i següents, i derogació de l’anterior. 

 

Atès que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província número 212, de data 2 de 

novembre de 2018, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense 

que s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut definitiu, es fa públic el text 

íntegre de dita ordenança:  

 

Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable:  

 

Article 1r. Fonament i naturalesa. 

 

En 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 es 

disposa en els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa pel 

subministrament d’aigua potable, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

 

Article 2n. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de distribució d’aigua i altres 

subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i 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 sisè de la present 

Ordenança. 

 

 

Article 3r. Base imposable. 

 

Constitueix la base imposable de la taxa, l’aigua contractada i la subministrada que serà mesurada 

mitjançant comptador mesurador de calibre segons els consums contractats i la instal·lació i el 

manteniment dels aparells i les instal·lacions necessàries per tal de poder efectuar el 

subministrament. 

 

El subministrament serà mesurat i facturat per l’Ajuntament de Castellserà mitjançant la instal·lació 

del corresponent comptador i per la quantitat de l’aigua contractada. 

 

La disposició dels comptadors s’estableix als articles 11 i 12 del Reglament del servei municipal 

d’abastament d’aigua al municipi de Castellserà. 
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Article 4rt. Subjectes passius. 

 

a) Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, totes les persones físiques 

o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 

que estiguin abonades o que utilitzin el servei d’abastament d’aigua potable. 

 

b) Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 

rebut per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 

propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.  

 

 

Article 5è. Responsables 

 

a) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

 

b) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors 

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 

que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 6è. Quotes tributàries. 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes a l’apartat 

següent:  

 

- Consum 

Es cobrarà cada metre cúbic consumit a un preu de 0,07 €/m3, tant per a usuaris 

particulars com industrials.  

 

- Quota fixa 

Es cobrarà una quota fixa de manteniment de 25,93 euros anuals, tant per a usuaris 

particulars com industrials. Aquesta quota es dividirà a parts iguals a les factures 

semestrals de subministrament d’aigua.  

 

- Comptador 

El preu del comptador es fixa en 29,20 euros (IVA inclòs). 

 

- Arqueta 

El preu de l’arqueta es fixa en 74,28 euros (IVA inclòs).  

 

- Altes del servei 

Per aquelles noves connexions d’aigua es cobrarà un preu fixe de 58,08 euros (IVA inclòs)  

 

- Reconnexió 

Per la reconnexió d’una escomesa existent en la que s’hagi deixat de donar servei, es 

cobrarà un preu fixe de 25,00 euros (IVA inclòs). En qualsevol cas en el que sigui 

necessària una operació de lampista o treballadors municipals es considerarà un alta nova.  

 

- Retorn de rebuts 
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En el cas d’un rebut retornat es cobraran també aquelles despeses derivades del retorn, ja 

sigui en pagament en període voluntari com en pagament via executiva. 

 

- Canvi de nom 

Per al canvi de nom d’un usuari es fixa un preu de 5 euros (IVA inclòs). 

 

Article 7è. 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 8è. Acreditament i període impositiu.  

 

El període impositiu és l’any natural. 

 

L’impost s’acredita quan s’iniciï la prestació del servei. 

 

 

Article 9è. Impost sobre el valor afegit 

 

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost sobre el 

valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu. 

 

 

Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés.  

 

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa primera s’exigirà mitjançant el sistema de padró 

semestral.  

2. La liquidació s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals 

s’acceptarà que el pagament s’efectuï a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament.  

3. 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 semestre i comprendrà la 

taxa acreditada pel subministraments de l’anterior semestre.  

4. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen el 

cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el 

període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels 

interessos de demora.  

 

 

Article 11è. Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de 

practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es 

procedirà pel mode que estableix aquest article.  

2. 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 . 

3. De la quota que semestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat 

pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena 
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anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. Per poder obtenir 

informació, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el número de comptador instal·lat. 

 

 

Article 12è.  Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, 

la seva normativa de desenvolupament. 

 

 

Article 13è. Suspensió del subministrament d’aigua 

 

El procediment de suspensió del subministrament d’aigua s’estableix al l’article 19 del Reglament 

del servei municipal d’abastament d’aigua al municipi de Castellserà. 

 

 

Disposició addicional  

 

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang 

legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit 

d'aquesta Ordenança. 

 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la 

Corporació en la sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2018, havent quedat definitivament 

aprovada en data 18 de desembre de 2018, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, essent aplicable a partir del dia primer de gener de 2019 i continuarà 

vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.castellsera.cat/
mailto:ajuntament@castellsera.cat

