Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11

TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A DOMICILI

TITOL

I

Article 1r.- NATURALESA I OBJECTE
1. De conformitat amb el previst en l’article 57 i 24.4t del Reial Decret 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 servei de subministrament d'aigua
potable a domicili, que es regirà per la present Ordenança.
2. Serà objecte de la taxa la prestació del servei de subministrament d'aigua
potable per al consum facilitada per aquest Ajuntament en virtut del que disposa
l'article 25.2.1) de la Llei 7/l985, reguladora de les Bases de Règim Local i la
utilització dels diferents béns, instal.lacions i serveis municipals especificats en la
present ordenança.
Article 2n. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre General Tributària que sol.licitin o resultin
beneficiades o afectades pels serveis de distribució d'aigua.

Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
1. L'obligació de contribuir naixerà des que tingui lloc o en autoritzar-se el servei.
Durant el període de construcció d'un immoble és igualment obligatori la
instal.lació d'un comptador provisional que haurà d'instal.lar-se abans de l'inici de
les obres i prèvia sol.licitud i autorització.
Article 4t. RESPONSABLES
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de
l'entitat.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o participants en el capital, que
respondran d'elles solidàriament i fins el límit de la quota de liquidació que se'ls
hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles,
respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les
tarifes contingudes en l'apartat següent.
2.- Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
1. Per establiment de noves escomeses, prèvia autorització:
1.1 En sòl urbà:
Euros
- Per a conduccions de calibre 13 /0................................................... 84,00€
- Per a conduccions de calibre 16/0..................................................... 142,45€
- Connexions a la xarxa per usos industrials..................................... 360,00€

1.2 En sòl Rústic:
- Per a qualsevol dels dos calibres anteriors................................... 250,00€
2. Per consums:
MÍNIM DE CONSUM FACTURABLE 6m3/ABONAT/MES
ÚS DOMÈSTIC

EUR/m3

Fins a 6 m3/abonat/mes
De 7 a 20 m3/abonat/mes
De 21 a 40 m3/abonat/mes

0,8085
0,8085
0,8783

Excès de 40 m3/abonat/mes

1,0480

ÚS INDUSTRIAL

EUR/m3

Fins 6m3/abonat/mes
Excès de 6 m3/abonat/mes

1,1548
1,1548

ÚS RAMADER

EUR/m3

Fins a 6 m3/abonat/mes
Excès de 6 m3/abonat/mes

0,8783
0,8783

TARIFA SOCIAL

EUR/m3

Fins a 9 m3/abonat/mes

0,3234

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR
Domèstic
Industrial

EUR/mes
2,46
7,13

3. Altres tarifes: Aquests preus no inclouen l’IVA i s’han d’ abonar directament a
l’empresa concessionària del servei:

Euros
4.1 Alta comptador bateria...............................................................
4.2 Fiança Generalitat.....................................................................
4.3 Baixa comptador bateria...........................................................
4.4 Reconnexió del servei...............................................................
4.5 Hora operari..............................................................................

89,85 €
18,13 €
21,28 €
74,50 €
20,65 €

4. BONIFICACIONS:
S’aplicarà una bonificació del 10 % en les tarifes dels blocs de consum d’aigua 1r, 2n i 3r,
de l’apartat 2 d’aquest mateix article, a favor dels titulars del servei d’abastament d’aigua
que ostentin la condició de família monoparental, en qualsevol categoria, o siguin titulars
de la mateixa.
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions:
a) Aquesta bonificació s’haurà de sol.licitar per part de l’interessat i tindrà efectes a
partir del trimestre següent. Caldrà que l’interessat acrediti la condició de família
monoparental mitjançant títol oficial expedit per la corresponent comunitat
autònoma. La bonificació serà d’aplicació sempre que no es perdi la condició de
família monoparental, o durant el període de concessió del títol.
b) La unitat familiar ha de tenir residència habitual a Térmens.
c) Que el domicili del servei afectat pel subministrament d’aigua sigui la residència
habitual de la unitat familiar. Aquesta bonificació només serà d’aplicació a
l’habitatge on consta la residència habitual de la unitat familiar.”

NORMES DE GESTIÓ
Article 6è Tot el relatiu a sol·licitud dels serveis i condicions tècniques dels
comptadors i escomeses, s'atendrà al que estableix la present Ordenança.
Article 7è.
Cada immoble tindrà una escomesa d'aigua independent, encara que es tracti de
finques contigües i del mateix propietari. El diàmetre de l'escomesa dependrà de
les necessitats assignables a cada finca urbana.
Article 8è.
Les connexions de subministrament d'aigua potable serà per a usos domèstics,
industrials, agrícoles o ramaders. Per usos domèstics s’entén totes les aplicacions
que es donin a l'aigua per atendre les necessitats de la família i de casa. Els
industrials suposen el consum de l'aigua en la producció o transformació de
productes o la utilització de la mateixa en operacions de comerç o lucre. Per usos
agrícoles o ramaders s'entenen les atencions a les petites explotacions.
Article 9è.
Aniran a càrrec de l'usuari les despeses de connexió un cop obtinguda la
corresponent autorització. Si en els treballs de connexió fos substituït per personal
municipal, a més de les despeses, serà d'aplicació la tarifa 6 de l'article 3er. de la
present Ordenança.
Article 10è.

Es prohibeix d'utilitzar en les instal·lacions, materials de composició que puguin
alterar les condicions de potabilitat de les aigües, havent de respectar els requisits
i condicions tècniques que per aparells de mesura i instal·lació fixa la present
Ordenança.
Article 11è.
Queda prohibida la revenda o cessió d'aigua contractada o sol·licitada al municipi i
en cas de contravenció, serà sancionat el responsable amb el doble de la tarifa i la
corresponent multa.
Article 12è.
L'aigua subministrada serà aforada mitjançant comptador que s'ajusti al reglament
oficial de comptador, degudament reconegut i verificat pels serveis d’Indústria
corresponent, les taxes dels quals aniran a càrrec del propietari del comptador.
Article 13è.
Els comptadors seran de propietat particular, si bé l'Ajuntament n'adquirirà un
nombre determinat amb destinació al lloguer per a famílies amb situació
econòmica precària.
Article 14è.
Els comptadors seran instal·lats el més a prop possible de la línia de façana i
immediatament abans es col·locarà una clau de pas. La instal·lació ha de
permetre una lectura fàcil i sense molèsties. La col·locació i retirada del comptador
en cas d'avaria serà efectuada per personal degudament autoritzat per
l'Ajuntament restant prohibida tota manipulació per persona aliena.
Article 15è.-REPARACIONS
1. De qualsevol anomalia que es produeixi en l'escomesa particular o en el
comptador, es donarà compte immediat a l'Ajuntament.
2. Detectada anomalia en el funcionament del comptador, l'empleat municipal
procedirà a la seva desconnexió per tal que sigui reparat segons té establert la
Corporació.
3. Si l'anomalia es detectés en l'escomesa particular, l'usuari té l'obligació de
procedir a la seva immediata reparació i transcorreguts quatre dies des de
l'aparició de l'avaria sense que aquesta hagi estat reparada serà sancionat l'usuari
i subsidiàriament el propietari, amb una multa de 15,03.-€ i l'Ajuntament efectuarà
subsidiàriament la reparació, repercutint en l'usuari o propietari les despeses que
s'ocasionin.

Article 16è.- Les despeses ocasionades per les reparacions a que es refereixen
els anteriors articles, correran a càrrec de:
a) L'Ajuntament, sempre que la reparació s'hagi d'efectuar en la xarxa existent en
la via pública o el comptador, per a la qual cosa l'usuari ja satisfà la quota de
consum mínim i la de conservació de comptador.
Quan l'anomalia no derivi del normal funcionament, les despeses aniran a càrrec
de l'usuari del servei o del propietari de la finca.
b) Del propietari o usuari sempre que la reparació s'hagi d'efectuar sobre la xarxa
existent dins la finca que és del seu domini i possessió.
2. Les despeses seran calculades en ordre al temps emprat en la reparació, els
materials subministrats i les despeses de desplaçament del personal de la
Corporació, cas que aquesta actuï en substitució de l'interessat.
3. Durant el temps que duri la reparació, serà d'aplicació, amb la deguda
proporció, el consum possible efectuat atenent al còmput habitual de l'usuari.
Personal autoritzat per l'Ajuntament efectuarà inspeccions periòdiques de les
instal·lacions i propietaris i usuaris tenen l'obligació de facilitar-los la tasca. Els
obstacles que s'interposin seran objecte de sanció segons preveu la present
ordenança.
Article 17è.- Les interrupcions totals o parcials en el subministrament, no donarà
lloc a indemnitzacions per perjudicis.
Article 18è.- Quan per traspàs, cessió, venda o defunció hagi d'estar una altra
persona la titular de la concessió, es presentarà sol·licitud davant la Corporació tot
adjuntant els documents que ho justifiquin.
Article 19è.- LIQUIDACIÓ.
L'Ajuntament presentarà anualment quatre liquidacions corresponent a cada
trimestre, i que es basaran en les lectures que cada trimestre efectuaran personal
al servei de l'Ajuntament.
Article 20è.- RECAPTACIÓ.
1. La manca de pagament de dos rebuts provocarà la recaptació dels mateixos per
via de constrenyiment i les diligències d'embarg estaran acompanyades de la
suspensió del subministrament.

2. Suspès el subministrament per manca de pagament, no podrà concedir-se de
nou la connexió sense el previ abonament del descobert, més els drets de nova
escomesa.
Article 21è.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Constitueix cas d'infracció, qualificats de defraudació:
1.a) La connexió a la xarxa municipal no disposant de l'oportuna llicència.
b) No informar en els termes previstos de les avaries detectades en l'escomesa o
comptador.
c) La manipulació dels comptadors, de manera que s'alteri el normal funcionament
o el control exacte del consum.
d) Dificultar la tasca inspectora en la instal·lació i de lectura del comptador.
e) No informar a l'Administració municipal de les variacions sobrevingudes en la
prestació del servei, particularment, l'ampliació del mateix a nous habitatges o
locals.
2. Les infraccions seran sancionades amb multes de fins a 150,25.-€.

TITOL II
DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ZONA RÚSTICA
Article 22è.- Els habitatges, explotacions agropecuàries i instal·lacions industrials
situades en terrenys no urbanitzables d'aquest terme municipal, podran sol·licitar i
obtenir el subministrament d'aigua potable en els termes i condicions que
s'especifiquen en aquest títol. Als efectes d'aquesta Ordenança, les construccions
i instal·lacions esmentades seran en tot cas aquelles que, existint en l'actualitat,
reuneixin totes les condicions exigides per la legalitat vigent. No podrà acollir-se a
aquestes normes les construccions o instal·lacions il·legals i a les que s'autoritzin
d'ara endavant, s'hi preveurà explícitament, si de cas, aquesta circumstància en la
llicència o autorització.
Article 23è.- El Règim establert en aquest Títol no alliberarà en cap cas de les
obligacions legalment exigibles a les obres de nova urbanització que es puguin
autoritzar en el futur.
Article 24è.- Els subministraments previstos en aquest Títol tenen caràcter
secundari i subordinat a les necessitats del subministrament en sòl urbà.
L'autorització del subministrament tindrà sempre caràcter discrecional per

l'Administració municipal en funció del cabdal d'aigua disponible i de les
necessitats del subministrament ordinari.
L'Ajuntament podrà restringir, suspendre i fins i tot suprimir definitivament, els
subministraments acordats en sòl rústic, si així ho fessin aconsellable les
necessitats de l'abastament ordinari. L'ús d'aquesta facultat per part de
l'Ajuntament no donarà mai lloc a indemnització per als afectats.
Article 25è.- El titular d’habitatges, explotacions o instal·lacions de les definides a
l'article 21è podrà sol·licitar, ja sigui individualment, o bé agrupat amb d'altres
titulars, el subministrament d'aigua potable d'acord amb les previsions que
s'estableixen en aquest Títol.
La sol·licitud es formalitzarà mitjançant instància signada pel propietari o
propietària interessat, a la qual s'acompanyarà una descripció de les instal·lacions
que es vulguin abastar i un croquis on s'especifiqui la seva situació i la de la
instal·lació que es projecta per tal de fer-hi arribar l'aigua des del punt que la
subministri l'Ajuntament. Es faran constar també les necessitats d'aigua previsible i
de les característiques tècniques de la instal·lació projectada. S'hi haurà de
preveure expressament la ubicació de l'arqueta des d'on, dins la xarxa de
subministrament ordinari, l'Ajuntament subministrarà l'aigua als interessats, en tot
cas mesurada per un comptador general que haurà d'ésser cedit o facilitat pels
propis sol·licitants.
Article 26è.- Prèvia comprovació de les condicions exigides per aquesta
Ordenança, l'Ajuntament procedirà a atorgar o denegar el subministrament
sol·licitat. Cas de concedir-lo, procedirà a exigir el pagament dels drets de
connexió que s'estableixen i a la instal·lació del comptador general i la
corresponent escomesa al lloc indicat a la sol·licitud.
Article 27è.- Les tarifes a aplicar en aquest tipus de subministrament seran les
generals previstes en aquesta Ordenança per cadascun dels titulars sol·licitants
del subministrament.
Article 28è.- La conducció de l'aigua des del punt de connexió amb la xarxa
municipal fins als punts de consum serà de càrrec exclusiu dels sol·licitants, els
quals, seran responsables a tots els efectes tant des del punt de vista tècnicsanitari, com dels possibles perjudicis que puguin causar a tercers.
Article 29è.- Les tarifes per consum d'aigua es giraran sobre les lectures de
consum del comptador general instal·lat a la xarxa i el subjecte passiu de la taxa
serà el titular a qui s'hagi concedit el servei, en els termes previstos a l'article 2.2
d'aquesta Ordenança.
Per al cas que es tractés de més d'un titular, tots ells seran subjectes passius de la
taxa i en respondran de forma conjunta i solidària.

Si els titulars fossin més d'un, hauran d'indicar, en la instància inicial, la forma
concreta de distribució de l'import de la taxa entre tots ells, i l'Ajuntament procedirà
a distribuir i girar l'import global en la forma que s' hagi indicat, sense que en cap
cas aquesta facilitat impliqui una modificació del règim de solidaritat que
s’estableix en el paràgraf precedent.
El consum mínim a aplicar a la lectura d'aquests comptadors generals, serà de 5
m3/mes multiplicat pel nombre de subescomeses a ells connectades.
Quan la distribució es faci en base a la instal·lació i lectura de comptadors
individuals en els diferents aprofitaments, els serveis individuals i a girar la taxa en
base al seu resultat. En tot cas, la suma de les quotes individuals obtingudes
haurà d’ésser igual a la lectura total del comptador, distribuint-se proporcionalment
la diferència que hi pogués haver als consums individuals. L'Ajuntament no es farà
responsable de la correcta instal·lació i funcionament d'aquests comptadors
individuals, entenent-se aquest sistema de gestió com una simple facilitat per als
contribuents, i anirà a càrrec dels propietaris, tan l'adquisició, com la seva
conservació.
Article 30è.- L'Ajuntament tindrà la facultat de supervisar i inspeccionar els circuits
interns de distribució de l'aigua subministrada, i podrà suspendre el
subministrament en cas que les condicions de la instal·lació ho aconsellin.
Article 31è.- Els titulars d'un d'aquests aprofitaments podrà sol·licitar a
l'Ajuntament la seva ampliació a noves instal·lacions, amb utilització de la mateixa
xarxa privada. La sol·licitud s’atindrà a les normes especificades a l'article 24, i
serà concedida per l'Ajuntament de forma discrecional. Serà considerada sempre
infracció molt greu, amb caràcter de defraudació, l'ampliació unilateral de
subministraments concedits sense la prèvia autorització municipal.
Article 32è.- En totes aquelles qüestions no previstes expressament, regiran per
aquests tipus de subministrament les normes establertes pels de caràcter ordinari.
Article 33è.- DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000.. Aquesta ordenança
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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