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Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels l'articles (105-

116) 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 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel 

subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 

s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004. 

Article 2. Fet imposable 

Consisteix en el subministrament i la distribució d'aigua potable municipal a domicili. 

Article 3. Subjectes passius 

•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. 36 de la Llei 58/2003 General Tributària, 

que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es 

refereix l'article anterior. 

 

•Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l'immoble, 

el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 

beneficiaris del servei. 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Seran 

responsables subsidiaris els administradors de les societats, els síndics, els interventors o 

liquidadors de fallides,  els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats 

i entitats en general, tots els supòsits i amb l'abast que prescriu l'article 43 de la Llei General 

Tributària.  



Article 5. Beneficis fiscals 

•Reducció aplicable a les famílies nombroses. 

Aquelles famílies que tinguin la condició de família nombrosa atenent el que disposa l'art. 2 la 

Llei 40/2003 de Protecció de les Famílies Nombroses amb concordança amb l'art. 39 de la 

Constitució gaudiran d'una reducció en el preu de les tarifes de l'aigua en proporció al número 

d'integrants de la família. 

Atenent a la normativa aplicable serà família nombrosa la integrada per un o dos ascendents 

amb tres o més fills, siguin comuns o no. 

S'equiparen a família nombrosa,  les famílies constituïdes per: 

•Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que al menys un d'aquests 

sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar. 

•Dos ascendents, quan ambdós foren discapacitats, o, al menys, un d'ells tingués un grau de 

discapacitat igual o superior al 65 per 100, o estigueren incapacitats per a treballar, amb dos 

fills, siguin o no comuns. 

•El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns. 

•Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que 

convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin a les seves expenses. 

•Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és 

discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells. 

•El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l'altre progenitor. 

 

•Requisits de residència. 

En tot cas, per a gaudir de les bonificacions aplicables a les tarifes de la taxa, serà requisit 

indispensable que tota la unitat familiar composta per qualsevol dels supòsits enumerats 

anteriorment, resideixi en un mateix domicili i coincideixi amb el que figuri en el padró 

d'habitants de la Ciutat. 

La bonificació no podrà ser aplicable simultàniament a més d'un comptador. 

 

•Altres beneficis fiscals. 

No s'aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 



Article 6. Procediment de gestió 

•Els interessats que vulguin gaudir d'aquesta bonificació hauran d'instar sol·licitud a 

l'Ajuntament d'Amposta en la que acompanyaran: 

•Fotocòpia dels carnets individuals en vigor de tots els membres de la família nombrosa 

expedits pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

•Certificat d'empadronament on haurà de coincidir l'adreça d'empadronament amb la de 

subministrament i a més, ha de coincidir el nombre de membres de l'empadronament amb el 

del Títol de família nombrosa. 

•Últim rebut pagat del subministrament de l'aigua. 

 

•L'Ajuntament prèvia verificació de les dades aportades pels interessats, prendrà l'acord 

corresponent d'acceptació o denegació i el traslladarà als interessats i a l'empresa que 

gestiona el servei. 

 

•Un cop aprovada la sol·licitud serà aplicable per al proper trimestre de facturació. 

 

•L'Ajuntament comprovarà d'ofici anualment que les circumstancies acreditades pels 

interessats continuen vigents mitjançant consulta al padró d'habitants. 

Article 7. Criteris de reducció de la tarifa 

La reducció consistirà en incrementar a partir de la segona tarifa domèstica el llindar del  

consum màxim, o dels llindars dels consums mínim i màxim, en cas de la tercera i següents,  

en tants trams de 9m3/persona/trimestre com persones de la família nombrosa excedeixin de 

3 membres. 

No tindrà aplicabilitat la reducció per a les unitats familiars que tenint la consideració de 

família nombrosa o equivalent, el número de membres que integrin la unitat familiar no 

excedeixi de 3. 

 



Article 8. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 

 

Component tarifari Import

 

Quota de servei ( trimestral): 

   - Consum domèstic 7,3220 €

   - Consum industrial 18,6800 €

    - Aplicació mesures legislatives ACA 0,0000 €

 

Quota de conservació de comptadors (trimestral): 

    - Per pòlissa 1,1000 €

 

Preu subministrament ( trimestral): 

a) Domèstics 

   - Fins 18m3 0,1571 €

   - De 18 a 36 m3 0,3708 €

   - De 36 a 54 m3 0,7550 €

   - De 54 a 72 m3 1,0631 €

   - Més de 72 m3 1,5978 €

b) Industrials i comercials : 

   - Fins 48 m3 0,3990 €

   - De 48 a 96 m3 0,8673 €

   - Més de 96 m3 1,3486 €

 

  

 

Concepte Tarifa 

Instal·lació comptador a la façana de 13 o 15 mm 219,80 € 

Instal·lació comptador a la façana de 20 mm 257,28 € 



Instal·lació comptador a la façana de 30 mm 430,81 € 

Tronera compacta sense obertura ni tapat de rasa comptador 32 mm 407,51 € 

Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  32 mm 216,03 € 

Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  40 mm 248,32 € 

Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  50 mm 316,09 € 

Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  63 mm 445,33 € 

Instal·lació d'escomeses dePE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a  vorera de 32 mm 301,22 € 

Instal·lació d'escomesesde PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a  vorera de 40 mm 331,32 € 

Instal·lació d'escomesesde PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a  vorera de 50 mm 429,65 € 

Instal·lació d'escomesesde PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a  vorera de 63 mm 544,41 € 

Col·locació comptador sobre bateria existent de 13 o15 mm 131,18 € 

Col·locació comptador sobre bateria existent de 20 mm 151,55 € 

Per m3obertura i tapat de rasa 341,84 € 

Complement per calçada d'asfalt. Per m2de demolició i reposició 133,98 € 

Complement per calçada formigó. Per m2de demolició i reposició 160,78 € 

Complement per vorera. Per m2 de demolició i reposició 87,09 € 

Complement per comptador.Per caseta prefabricada 160,56 € 

Complement per comptador.Tronera compacta i clau per tronera 131,67 € 

Complement per comptador. Portella d'alumini de 40x40 43,68 € 

Instal·lació mini bateria2 comptadors 179,94 € 

Reoberturadel servei 57,34 € 

Verificació de comptador 13mm a Indústria 104,93 € 

Article 9. Meritació  

•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 trimestral. 

 

•El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat 

de realitzar-lo, de la factura corresponent. 

 

•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 10. 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 11. 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. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 10/10/2008, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10/10/2008 

començarà a regir el 01/01/2009, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o 

derogació. 


