
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  22 

 

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst als articles 57, 20.1 i 20.4.t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004,  de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per distribució d'aigua. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d'aigua, 
inclosos els drets de connexió, 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  la Llei General Tributària que sol·licitin o 
resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució 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 dels immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris. 

 

Article 4. 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 què es refereix  la 
Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles 
solidàriament i fins el límit del valor 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 supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament. 



5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 
Llei General Tributària. 

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i 
serveis objecte d'aquesta taxa per a l'exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran 
exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de l'activitat econòmica. 

7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat 
del titular actual, podrà sol·licitar de l'ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 
l'exercici de l'explotació esmentada. 

Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s'aplicaran, bonificacions ni reduccions, però si les exempcions contingudes a l’article 7 
per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a 
aquesta taxa. 

 

Article 6. Quota Tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

          

Tarifa primera. Subministrament aigua ús domèstic ( **) 

 euros/m3 

Tram reduït fins a 18 m³/trimestre 0,3700 

1r. Bloc fins a 27 m³/trimestre 0,4539 

2n. Bloc de 27 m³ a 45 m³/trimestre 0,9075 

3r. Bloc excés de 45 m³ /trimestre 2,2690 

 

(**) En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent 
al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en 
tres metres cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum del segon i tercer tram d’acord 
amb la taula següent: 

Tarifa segona. Subministrament aigua ús comercial /  hotels 

 euros/m3 

1r. Bloc fins 45 m³/trimestre  0,6899 

2n. Bloc de 45 m³ a 90 m³/trimestre 1,7617 

3r. Excés de 90 m³ /trimestre 2,9940 

 

Tarifa tercera. Subministrament aigua ús obres/ ind ustrial/incendi 

Obres euros/m3 



 

 

1r. Bloc fins 45 m³/trimestre  0,6899 

2n. Bloc de 45 m³ a 90 m³/trimestre 1,7617 

3r. Excés de 90 m³ /trimestre 2,9940 

 

Industrial euros/m3 

1r. Bloc (límit segons diàmetre comptador)  1,7159 

2n. Bloc (límit 1r. VARIABLE, 2,3,4,5) 2,4393 

2n. Bloc (excés) 3,0348 

 

Incendi euros/m3 

 Consum d’aigua 3,0973 

 

Aigua en alta euros/m3 

 Consum d’aigua 0,6025 

 

Tarifa quarta. Conservació de comptadors    

 
Tarifa 

Subministrament 
Taxa 

Municipal 

Iva 21% 
(subm. i 

taxa) 
Fiança 

Total 
(iva inclòs) 

1) Instal·lació comptadors amb bateria 
contractació abonats       

a) Domèstic:        
Comptador fins 13 mm.              134,93 €                -   €           28,34 €           12,02 €         175,29 €  

Comptador de 13 mm.              134,93 €                -   €           28,34 €           12,02 €         175,29 €  

Comptador fins 15 mm.              134,93 €                -   €           28,34 €           12,02 €         175,29 €  

Comptador de 15 mm.              142,19 €                -   €           29,86 €           12,02 €         184,07 €  

Comptador fins 20 mm.              165,51 €                -   €           34,76 €           12,02 €         212,29 €  

Comptador de 20 mm.              197,25 €                -   €           41,42 €           12,02 €         250,69 €  

b) Comercial:        

Comptador de 13 mm.              134,93 €                -   €           28,34 €           12,02 €         175,29 €  

Comptador de 15 mm.              165,51 €                -   €           34,76 €           12,02 €         212,29 €  

Comptador de 20 mm.              197,25 €                -   €           41,42 €           12,02 €         250,69 €  

Comptador de 25 mm.              265,05 €                -   €           55,66 €           12,02 €         332,73 €  

Comptador de 30 mm.              320,72 €                -   €           67,35 €           12,02 €         400,09 €  

Comptador de 40 mm.              459,80 €                -   €           96,56 €           12,02 €         568,38 €  

Comptador de 50 mm.           1.031,86 €                -   €         216,69 €           12,02 €      1.260,57 €  

         

2) Instal·lació comptadors individuals        
a) Domèstic:        
Comptador fins 13 mm.              471,61 €        152,89 €         131,15 €           12,02 €         767,67 €  

Comptador de 13 mm.              471,61 €        152,89 €         131,15 €           12,02 €         767,67 €  

Comptador fins 15 mm.              471,61 €        152,89 €         131,15 €           12,02 €         767,67 €  

Comptador de 15 mm.              538,77 €        152,89 €         145,25 €           12,02 €         848,93 €  

Comptador fins 20 mm.              562,07 €        152,89 €         150,14 €           12,02 €         877,12 €  

Comptador de 20 mm.              649,31 €        152,89 €         168,46 €           12,02 €         982,68 €  



b) Comercial:        
Comptador de 13 mm.              471,61 €        152,89 €         131,15 €           12,02 €         767,67 €  

Comptador de 15 mm.              562,07 €        152,89 €         150,14 €           12,02 €         877,12 €  

Comptador de 20 mm.              649,31 €        152,89 €         168,46 €           12,02 €         982,68 €  

Comptador de 25 mm.           1.014,98 €        152,89 €         245,25 €           12,02 €      1.425,14 €  

Comptador de 30 mm.           1.492,27 €        152,89 €         345,48 €           12,02 €      2.002,66 €  

Comptador de 40 mm.           2.364,17 €        152,89 €         528,58 €           12,02 €      3.057,66 €  

Comptador de 50 mm.           3.663,19 €        152,89 €         801,38 €           12,02 €      4.629,48 €  

Comptador de 65 mm.           5.263,87 €        152,89 €      1.137,52 €           12,02 €      6.566,30 €  

Comptador de 80 mm.           7.559,23 €        152,89 €      1.619,55 €           12,02 €      9.343,69 €  

Comptador de 100 mm.           8.899,53 €        152,89 €      1.901,01 €           12,02 €    10.965,45 €  

         

3) Instal·lació per incendis        

a) Subministrament sense comptador:        

Polietilè (pol - mm)        

1 1/4" - 40              727,72 €        267,55 €         209,01 €           12,02 €      1.216,30 €  

1 1/2" - 50              863,56 €        267,55 €         237,53 €           12,02 €      1.380,66 €  

2" - 63           1.099,08 €        267,55 €         286,99 €           12,02 €      1.665,64 €  

2 1/2" - 75           1.721,02 €        267,55 €         417,60 €           12,02 €      2.418,19 €  

3" - 90           2.062,61 €        267,55 €         489,33 €           12,02 €      2.831,51 €  

4" - 110           3.207,09 €        267,55 €         729,67 €           12,02 €      4.216,33 €  

b) Subministrament amb comptador:        
Polietilè (pol - mm)        
1 1/4" - 40              844,84 €        267,55 €         233,60 €           12,02 €      1.358,01 €  

1 1/2" - 50           1.017,23 €        267,55 €         269,80 €           12,02 €      1.566,60 €  

2" - 63           1.365,18 €        267,55 €         342,87 €           12,02 €      1.987,62 €  

2 1/2" - 75           2.162,85 €        267,55 €         510,38 €           12,02 €      2.952,80 €  

3" - 90           2.781,78 €        267,55 €         640,36 €           12,02 €      3.701,71 €  

4" - 110           4.527,63 €        267,55 €      1.006,99 €           12,02 €      5.814,19 €  

         

4) Hidrants d'incendi        
H. Columna: 80           2.429,49 €                -   €         510,19 €                -   €      2.939,68 €  

H. Columna: 100           2.564,95 €                -   €         538,64 €                -   €      3.103,59 €  

H. Enterrat: 80           1.299,91 €                -   €         272,98 €                -   €      1.572,89 €  

H. Enterrat: 100           1.460,31 €                -   €         306,67 €                -   €      1.766,98 €  

         

5) Connexió de bateria a xarxa        

Nº sortides:        
1 (comptador 13)              336,71 €        152,89 €         102,82 €                -   €         592,42 €  

2 (comptador 15)              396,58 €        152,89 €         115,39 €                -   €         664,86 €  

3 (comptador 20)              452,08 €        152,89 €         127,04 €                -   €         732,01 €  

de  2 a  4 (€ x sortida)              857,67 €   +         180,11 €         152,89 €      1.190,67 €  

de  5 a 10 (€ x sortida)           1.091,61 €   +         229,24 €         152,89 €      1.473,74 €  

de 11 a 20 (€ x sortida)           1.709,30 €   +         358,95 €         152,89 €      2.221,14 €  

21 ó mes (€ x sortida)           2.048,58 €   +         430,20 €         152,89 €      2.631,67 €  

         
6) Reforma d’instal·lacions existents (tots els uso s) 

A pressupost en funció del treball a realitzar més, en el cas d'ampliació del tipus de subministrament, la diferència dels drets de connexió 
del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

         

7) Materials de venda        



 

 

Arqueta per comptador de 20              195,58 €            41,07 €                -   €    237,84 €    

Arqueta per comptador de 25              243,17 €            51,07 €                -   €  295,71 €  

Arqueta per comptador de 30              257,25 €            54,02 €                -   €  312,83 €  

Arqueta per comptador de 40              372,53 €            78,23 €                -   €  453,01 €  

 Portella  PVC de 25 x 35 cm                33,66 €              7,07 €                -   €  40,93 €  

 Portella  PVC de 30 x 45 cm                43,02 €              9,03 €                -   €  52,32 €  

 Portella metàl·lica de 35 x 67 cm                85,39 €            17,93 €                -   €  103,84 €  

 Portella  metàl·lica de 50 x 60 cm              100,46 €            21,10 €                -   €  122,16 €  

 Portella  metàl·lica de 90 x 60 cm              134,89 €            28,33 €                -   €  164,03 €  

 Pany Cassa de bateria                 31,53 €              6,62 €                -   €  38,34 €  

Trapilló de 20 x 20 cm                22,19 €              4,66 €                -   €  26,98 €  

         

8) Canvi de nom i/ó  ús        

Canvi de nom i/ó  ús              47,39 €                                                                 
           

     9,95€        57,34  €  

         
9) Restabliment del servei per suspensió 
temporal. 
Reobertura del servei             31,36  €                                                                       6,59€            

 
 
 

         37,95 € 
  

 
 

    

 
 
 
 

Altres  
10) Comissió impagats  ( € / rebut)  
Despeses enviament certificat: només en avís 
certificat i a preu vigent en correus.  
Infraccions i sancions d’acord al que recull el 
Reglament Municipal. 
 
Preu fruites aigua ( € / m3)                
Frau detectat en comptador ( € / abonat)  
Frau detectat en escomesa ( € / abonat) 
 

 
0,16 

 
 
 
 
Segons bloc de 
cada tarifa                 

516,61 
            1.211,96 
     

      

 

QUOTES SERVEI:  

ÚS DOMÈSTIC (*) Quota Servei €/mes 

Tipus d’habitatge    A  2,27 

Tipus d’habitatge    B 3,77 

Tipus d’habitatge    C 5,67 

Tipus d’habitatge    D 7,94 

Tipus d’habitatge    E             11,58 

Tipus d’habitatge    F             14,26 

(*) Els tipus d’habitatge, el dimensionat, comptadors i canonades, corresponen als definits a les 
Normes Bàsiques per a instal·lacions d’aigua, Ordre Ministerial de 9 de desembre de 1975 
(BOE 13/1/76). 

ÚS COMERCIAL (comptadors individuals) €/mensual/abonat 

Comptador de 13 i 15 (mm)              9,35 

Comptador de 20 (mm)    18,79 



Comptador de 30 (mm)     37,47 

 

ÚS OBRES (comptadors individuals) €/mensual/abonat 

Comptador de 13 i 15 (mm)  18,46 

Comptador de 20 (mm) 36,94 

Comptador de 30 (mm) 55,39 

Comptador de 50 (mm) 166,51 

 

ÚS INDUSTRIAL (comptadors individuals) €/mensual/abonat 

Comptador de 13 (mm) (lim.30 m3/mes)  27,98 

Comptador de 15 (mm) (lim.30 m3/mes)   27,98 

Comptador de 20 (mm) (lim. 50 m3/mes)    55,31 

Comptador de 25 (mm) (lim. 70 m3/mes)    77,61 

Comptador de 30 (mm) (lim. 100 m3/mes)  110,92 

Comptador de 40 (mm) (lim. 200 m3/mes)   221,82 

Comptador de 50 (mm) (lim. 300 m3/mes)   333,03 

Comptador de 65 (mm) ( lim. 500 m3/mes)   666,11 

Comptador de 80 (mm) (lim. 750m3/mes)   832,65 

Comptador de 100 (mm) (lim. 1200 m3/mes) 1.332,21 

Comptador de 150 (mm) (lim. 1500m3/mes) 1.665,24 

 

BCI (boca d’incendis)  €/mensual/abonat 

15 mm   9,70   

16 mm    9,70 

Fins 30 (mm) o 1 ¼ polzades   29,09 

Fins 50 (mm) o 2 polzades    38,78 

Fins 65 (mm) o 2,5 polzades    43,64 

Fins 80 (mm) o 3 polzades    53,34 

Fins 100 (mm) o 4 polzades    58,20 

 

Aigua en alta euros/m3 

 

Servei 195,18 

 



 

 

CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE VIVENDA SEGONS ELS CABAL S INSTANTANIS 
INSTAL·LATS: 

Subministrament Tipus A - El cabal instal·lat és inferior a 0,6 l/s.; correspon als  locals dotats 
amb aigua en cuina , safareig i un sanitari. ( comptador fins a 13 mm) 

Subministrament Tipus B - El cabal instal·lat és igual o superior a 0,6 l/s., i inferior a un l/s.; 
correspon a locals dotats amb aigua en cuina, safareig i un bany (aseo).  (comptador de 13mm) 

Subministrament Tipus C - El cabal instal·lat és igual o superior a un l/s., i inferior a 1,5 l/s, 
corresponent a locals dotats servei d’aigua en cuina, safareig, i cambra de bany completa. 
(comptador de 13mm) 

 

Subministrament Tipus D- El cabal instal·lat és igual o superior a 1,5 l/s., i inferior a 2 l/s.; 
correspon a locals amb servei d’aigua en cuina " office " , safareig, una cambra de bany 
completa i un altre bany (aseo). (comptador de 15mm) 

Subministrament Tipus E- El cabal instal·lat és igual o superior a 2 l/s., i inferior a 3 l/s.; 
correspon a locals amb servei d’aigua en cuina , " office ", safareig, dues cambres de bany 
completes i un altre bany (aseo). (comptador de 15mm) 

Subministrament Tipus F-  El cabal a subministrar és superior als 3 l/s.; s’efectuarà el càlcul 
que li correspongui. (comptador 20 mm) 

(*) S’incorpora un tram reduït pels abonats domèstics de consum 0 a 18 m3/trimestre solament. 
Quan el consum sigui superior a 18m3, s’aplicarà el preu del 1r.bloc. 

(**) A partir dels consums del primer trimestre del 2012, els trams d’aigua es modifiquen, resultat 
l’aplicació segons la següent taula i nombre de persones: 

Nombre de persones per 
habitatge 

BASE IMPOSABLE MENSUAL (m3) 

1er. Tram 2on. Tram 3er. Tram 

0 -3 persones Fins a 9 De 10 a 15 Més de 15 

4 persones Fins a 12 De 13 a 20 Més de 20 

5 persones Fins a 15 De 16 a 25 Més de 25 

6 persones Fins a 18 De 19 a 30 Més de 30 

7 persones Fins a 21 De 22 a 35 Més de 35 

n  persones > = 3n > 3n < = 5 n > 5n 

 

(Límits de l’aplicació per factura – primer tram de l’aigua) 

Tipus abonat Trimestral Mensual 

Sense ampliació 27 m3 9 m3 

Ampliació 4 persones 36 m3 12 m3 

Ampliació 5 persones 45 m3 15 m3 

Ampliació 6 persones 54 m3 18 m3 



Ampliació 7 persones 63 m3 21 m3 

Ampliació n persones 9 n 3 n 

Si en la seva factura aquell abonat supera el primer tram de l’aigua, aquest es facturarà amb 
els mateixos tipus que la resta d’abonats (els vigents pel període del consum corresponent), 
tornant a valorar-se la seva aplicació en la propera factura segons el seu consum. 

Per a l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I 
DEPURACIÓ,SL aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest 
procediment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Decret del nou Reglament del 
cànon de l’aigua. 

 

Article 7. Exempcions 

1. S’aplicarà una bonificació de l’ordre del 100% de la taxa en el consum relatiu a l’ús 
domèstic als usuaris que ostentin la condició de pensionistes així com els jubilats que 
convisquin sols i que individualment, no obtinguin ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional. 

La referida exempció haurà de sol·licitar-se mitjançant instància adreçada a la Corporació Local 
i serà efectiva el trimestre següent al seu atorgament. 

No obstant la bonificació assenyalada, serà a càrrec dels usuaris del servei els impostos 
legalment establerts relacionats amb el consum real de l’aigua que sí hauran de ser abonats. 
(Cànon de l’Agència Catalana de l’aigua i IVA). 

L'exempció assenyalada a l’apartat primer no abastarà a aquells usuaris del servei que disposin 
de piscina pròpia al seu habitatge. 

2. Refacturació per consums atípics. En el cas de la existència d’un consum atípic, produït per 
una fuita involuntària per part del consumidor, i quedant demostrada mitjançant informe del 
tècnic corresponent municipal, presentació dels comprovants escaients de la reparació de la 
fuita, així com la sol·licitud per instància ordinària per acollir-se a la refacturació. En aquest cas, 
s’aplicarà el segon bloc de cada tarifa. 

3. En referència al punt 8 de la quarta tarifa de l’article 6, s’aplicarà una bonificació de l’ordre 
del 100% de la taxa en el canvi de nom relatiu a contractes domèstics als col·lectius següents:  

a) Pensionistes del sistema de la seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació per 
invalidesa i invalidesa.  

b) Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu i de l’assegurança obligatòria de 
vellesa i invalidesa (SOVI) de més de seixanta anys que cobren la pensió mínima per jubilació 
o viduïtat, sempre que els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en 
dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en 
un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon.  

c) Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu que cobren la pensió mínima en 
concepte d’incapacitat permanent, sempre que els ingressos totals de la unitat familiar a què 
pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del 
segon.  

d) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre determinades 
situacions de necessitats bàsiques establertes per la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic.  



 

 

e) Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència social 
(FAS) i fons de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI).  

f) Famílies amb tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que els 
ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat 
per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador 
per cada membre addicional a partir del segon.  

g) També es consideren beneficiàries les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant 
l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el 
que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe 
dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial 
amb la vigència que aquests serveis determinin.  

 

Article 8. Acreditament i període impositiu 

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei. 

2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tercera (apartat Incendi)  de l'article anterior, 
s'exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 

 

Article 9. Règim de declaració i d'ingrés  

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera (apartat Incendi) 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. 

2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes es determinarà aplicant sobre 
els consums les quanties que en les esmentades tarifes 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 del servei. 

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. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament 
els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s'iniciarà el període executiu que 
comporta l'acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 

 

Article 10. Notificacions de les taxes 

1. La notificació del deute tributari 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 per subministraments continuats, amb la finalitat de 
practicar la notificació col·lectiva exigida per la Llei General Tributària, es procedirà del mode que 
s'estableix aquesta. 

3. Quan l'interessat sol·liciti l'alta en el registre d'usuaris i així s'autoritzi, se li notificarà la inclusió 
en la matrícula de contribuents. 



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 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 hagi aportat una 
contrasenya identificativa particular. 

 

 

Article 11. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària, la seva normativa de desenvolupament i el Reglament del Servei d'Abastament 
d'Aigua Potable aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 13 d'agost de 1993.  

 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a Palau-solità i 
Plegamans, el 28 de desembre de 2019 començarà a regir el dia 1er de l’any 2020 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 

 
 
Palau-solità i Plegamans,  
 
 
            L’alcalde                                                                        La secretària, 
Oriol Lozano Rocabruna                                                M. Assumpció Rodríguez Marín 
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