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Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  
 
Text Refós Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la 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 
 
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 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import de: 
 

Membres unitat familiar Vegades SMI 
1 1 
2 1,75 
3 2 



 140

4 2,5 
  (SMI: Salari mínim interprofessional) 
 
2. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, sempre que l’immoble de què es 
tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.  
 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el 
padró municipal d’habitants 
 
El percentatge de la bonificació de l’impost per famílies nombroses s’obtindrà a partir dels 
següents barems: 
 

- Quan la renta de la unitat familiar mensual sigui inferior a quatre vegades el salari 
mínim interprofessional s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de 
l’impost. 

 
El percentatge de la bonificació de l’impost per famílies monoparentals s’obtindrà a partir 
dels següents barems: 
 

- Quan la renta de la unitat familiar mensual sigui inferior a 2 vegades el salari mínim 
interprofessional s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost. 

 
3. Per a gaudir de la bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de 
Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
4. Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
 
5. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes 
que es pugui liquidar la taxa. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes establertes en l’annex adjunt. 
 
2. La quota  tributària corresponent a l’alta del comptador de la xarxa d’aigua s’exigirà una 
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 200,00 €. 
 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el 
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
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1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests 
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. 
 
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums 
les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació 
municipal. 
 
4. 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 trimestre i comprendrà la taxa acreditada 
pels subministraments de l’anterior trimestre. 
 
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament 
els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període 
executiu que comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i dels interessos de 
demora. 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 . 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a 
data d’1 de gener. 
 
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot 
obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a 
aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 
 
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el 
número de comptador instal·lat. 
 
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. 
 
 



 142

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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 27 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.  
 

ANNEX DE TARIFES D’AIGUA PER L’ANY 2017 A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
 
Sistema d’ampliació dels trams de consum quant el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre  o més persones. 
L’increment s’aplica per persona addicional i d’acord a la taula que s’inclou a continuació i només podran acollir-se 
a aquesta ampliació de trams aquells abonats que prèviament hagin acreditat la seva situació davant l’Agencia 
Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del Cànon de l’Aigua. Així, el quadre és : 
 

Núm. 
persones 

1er.tram 2n tram 3r tram 4t tram 5è tram 

1 - 3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 >   45 < = 54 >   54 
4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 >   60 < = 72 >   72 
5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 >   75 < = 90 >   90 
6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 >   90 < = 108 >   108 
7 < = 42 > 42 < = 63 > 63 < = 105 > 105 < = 126 > 126 
N < = 6 n > 6 n < = 9 n  > 9 n < = 15 n > 15 n < = 18 n > 18 n 
 

 I les tarifes, són : 

 

Subministrament per comptador. 

 Domèstics :  1r. Bloc (De 0 a 18)  0,1607 €/m3 

   2n. Bloc (De 19 a 27)  0,6428 €/m3 

   3r. Bloc (De 28 a 45)  1,4999 €/m3 

   4t. Bloc (de 46 a 54)  2,1427 €/m3 

   5è.Bloc (Més de 54)  3,2140 €/m3 

 

 Industrials, generals i municipals : Preu únic  1,2627 €/m3 

  

 Subministrament per aforament 

   Abonats amb 24 m3/trimestre 0,2812 €/m3 

   Abonats amb 30 m3/trimestre 0,4392 €/m3 

   Abonats amb 45 m3/trimestre 0,7928 €/m3 

   Abonats amb 54 m3/trimestre 1,0178 €/m3 

   Abonats amb 90 m3/trimestre 1,8963 €/m3 
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Quotes de servei :    2017     

Domèstics. comptadors........................................ 35,40€/abonat/trimestre.  

Domèstics. Aforaments 40,40€/abonat/ trimestre (5€ més que any 

anterior) 

Abonats industrials, generals i municipals........ 53,10 €/abonat/trimestre.  

Cànon proteccions contra incendis .................. 99,48 €/abonat/trimestre   

 

Preu per sobreconsum degut a avaries accidentals en les instal·lacions interiors 
dels abonats: 0,5190 €/m3 

 

Criteris d’aplicació: 

I. S’aplicarà aquest preu únicament en cas de fuita accidental per avaria que s’acrediti de 
forma fefaent, amb la presentació de factura justificativa de la reparació de l’avaria per part 
d’un professional. 
II. Únicament es podrà aplicar la tarifa de fuita per un període de facturació (trimestre) cada 
tres anys. 
III. Per al càlcul de la factura s’aplicarà el preu de tarifa normal sobre el consum mig històric 
del període en qüestió, i la tarifa de fuita només s’aplicarà sobre el consum que excedeixi del 
consum mig històric. 
IV. El cànon de l’aigua no està inclòs en el preu i es facturarà d’acord amb els criteris que 
pugui fixar l’Agència Catalana de l’Aigua per aquests casos. 
 

Preus no tarifaris: 

 

Instal·lació escomesa per 1 comptador     256,90 

Instal·lació escomes i instal·lació general interior 1 comptador  333,00 

Aportació a la xarxa primera instal·lació     200,00 

Aportació a la xarxa segona instal·lació     100,00 

Comptador              86,35 

Aforament            15,03 

Instal·lació comptador         30,67 

Canvi de nom                    9,02 

Fiança              12,02 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre 2   690,84 

Connexió per enderrocs        339,28 

Restabliment del servei           30,67 

Gestió per devolució de rebuts              3,50 

 

Notes:  

a) no s’inclou la mà d’obra civil ni els permisos d’obres en les instal·lacions 
b) No està inclòs l’IVA 
c) El preu de la fiança serà el quin estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat. 


