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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I 
ELECTRICITAT. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 57 i 20.4 t),  del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, gas i electricitat i 
altres proveïments públics incloent-hi els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de 
comptadors i instal·lacions anàlogues. 
  
Article 2n. Fet imposable 
 
Consisteix en la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics incloent-hi els 
drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 

 
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’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix 
l’article anterior. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles. 
 
Article 4rt. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària. 
 
2. 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 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària 
d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius 
acreditin escassa capacitat econòmica 1. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
6. 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Drets de connexió per abastament d’aigua potable 210,35 €/vivenda, finca o local 
Quota fixa de servei per cada habitatge, local comercial o 14 €/trimestre 

                                                      
1 Per  determinar l’escassa capacitat econòmica, cada Ajuntament ha d’establir els criteris que cal aplicar   



 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
C.P. 43895  Telf. 977 460 018 – 977 460 547  Fax 977 593 380 

d’altres subministraments 
Tarifes de subministrament: 
Ús domèstic: 
Fins a 15 m3/trimestre  
De 15 a 45 m3/trimestre 
De 45 a 85 m3/trimestre 
Excès de 85 m3/trimestre 
Volum d’excès per fuita 
 
Ús comercial  
Fins a 45 m3/trimestre  
Excès de 45 m3/trimestre 
Volum d’excès per fuita 

 
 
0,4074 €/ m3 

0,5000 €/ m3 

0,7000 €/ m3 

1 €/ m3 
0,4856 €/ m3 
 
 
0,4074 €/ m3 

0,5000 €/ m3 

0,4856 €/ m3 
Cànon manteniment comptador 2,28 €/trimestre 
Cànon manteniment escomesa 0,36 €/trimestre 

 
6.2 Bonificacions. 
 
a) En el cas de primeres vivendes de famílies nombroses s’equipararà el preu del segon tram al 

preu del primer tram. Per ser-ne beneficiari caldrà acreditar davant la concessionària estar en 
possessió del carnet de família nombrosa i el certificat d’empadronament a l’Ampolla. 

 
Tarifes de subministrament: 
Ús domèstic famílies nombroses 
Fins a 45 m3/trimestre  
De 45 a 85 m3/trimestre 
Excès de 85 m3/trimestre 

 
 
0,4074 €/ m3 

0,7000 €/ m3 

1 €/ m3 
 
 
b) En el cas de primeres vivendes on només visquin pensionistes s’aplicarà un descompte del 

20% de la taxa municipal, prèvia justificació davant la concessionària que l’import de la pensió 
sigui inferior al salari mínim interprofessional en cas de residir una única persona, del doble en 
cas de residir-ne dos, i així successivament. Igualment per a gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà aportar el certificat d’empadronament a l’Ampolla. Aquesta bonificació només s’aplicarà 
als consums que estiguin dins dels primer i segon tram, és a dir, fins un màxim de 45m3. 

 
6.3. Volum d’excès per fuita 
 
La tarifa per volum d’excès per fuita d’aigua s’aplicarà, sempre i quan, es compleixin les següents 
condicions: 
 
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua. 
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat subministradora la 

documentació justificativa de la reparació de la fuita. 
 
El càlcul del volum d’excès: 
1. Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts 
en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita. 
2. Per a aquest consum s’aplicaran els trams estàndards de la tarifa d’aigua municipal vigents en 
el període de consum de la factura en què s’acredita la fuita. 
3. Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum real i l’estimat, s’aplicarà la tarifa 
especial per fuita d’aigua. 
 
Article 7è. Meritació  
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1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del 
moment  en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat....2 
 
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de 
realitzar-lo, de la factura corresponent. 
 
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el 
càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari. 
 
Article 8. 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 9. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general 
tributària, i la normativa que la desplega.  
 
Article 10. Provisional d’obres 
 
La connexió en concepte de provisional d’obres ( membre dura l’execució d’una obra ) només serà 
vigent durant el període de vigència de la llicència urbanística municipal, o de la seva pròrroga. Un 
cop exhaurit aquest termini la companyia concessionària procedirà a retirar el comptador 
provisional d’obres.   
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal , la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió celebrada el dia 29 de gener de 2010, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació 
íntegra al BOP, el seu període de vigència es mantindrà fins que s’aprovin la seva modificació o la 
seva derogació expresses 
 
Signat i rubricat.- L’Alcalde,- Francesc Sancho Serena.- Davant meu, La Secretària.-Mª Carmen 
Alcoverro Beltran 
  
 

                                                      
2 mensual, bimensual, trimestral...  
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