
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 
 
 
 
Article 1r.  Concepte 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, General Tributària i de 
conformitat amb allò que disposa l’article 20.4.t) del RDL 2/2004, de 5 de març, 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que 
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest municipi estableix 
taxes per la prestació del servei de distribució d’aigua, pels drets de connexió a 
la xarxa, i per la col·locació i utilització de comptadors i els drets de canvi de 
nom del comptador, que s'han de regir per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 
2/2004. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 

 
a) la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua per aquest 

Ajuntament, d'acord amb allò que disposa la lletra a) apartat 1r. de 
l'article 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 

b) el proveïment d'aigua per a ús industrial.  
 

c) els drets de connexió a la xarxa i la col·locació i instal·lació de 
comptadors. 
 

d) els drets de canvi de nom dels comptadors. 
 

e) la conservació dels comptadors. 
 
2. Pel que fa a la definició dels usos de l’aigua es tindrà en compte la 

classificació que en fa el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya o el que 
substitueixi legalment. S’entén per: 

 
 
 



a) Usos domèstics de l’aigua: els usos particulars que es corresponen amb 
l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a 
rentades de roba i de vaixelles, per a neteges, regs de parcs i jardins, 
refrigeració i condicionaments domiciliaris sense activitat industrial, i amb 
d’altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o 
propis de l’activitat humana no industrial, ni comercial, ni agrícola ni 
ramadera. 

 
b) Usos industrials i assimilables de l’aigua: els corresponents a activitats 

incloses en la divisió 05.02 de la secció B i les secciones C, D i E de la 
CCAE-93. Es consideren usos assimilables als industrials els 
corresponents a la resta d’activitats econòmiques, sempre que no 
estiguin inclosos en les lletres a) ni siguin usos agrícoles ni ramaders. 

 
 
Article 3r.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en qualitat de contribuents les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 35.2 de la Llei General Tributària i 
que es beneficiïn dels serveis i activitats que constitueixen el fet imposable per 
qualsevol títol: propietat, usdefruit, dret d’ús o habitació o arrendatari, inclòs a 
precari. 
 
En les taxes liquidades per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin 
els ocupants de vivendes o locals, tindrà condició de substituts dels 
contribuents els propietaris de dits immobles, els quals podran repercutir, en 
cada cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 36 de la Llei General Tributària, és subjecte passiu 
l’obligat tributari que d’acord amb la llei ha de complir l’obligació tributària 
principal. A més, no perdrà la condició de subjecte passiu qui hagi de repercutir 
la quota tributària a altres obligats. I, és subjecte passiu qui, per imposició de la 
llei i en lloc del contribuent, està obligat a complir amb l’obligació tributària 
principal, així com amb les obligacions formals inherents a la mateixa. 
 
 
Article 4t.  Responsables 
 
1. 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. 

 
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.  Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta ordenança, neix des 

del moment en què s'inicia la prestació del servei a petició del particular, 
amb una periodicitat trimestral. 

 
2. L'Ajuntament ha de practicar la facturació trimestral pels consums d'aigua 

de cada abonat i n'ha de fer el rebut corresponent. Queden suprimits els 
edictes trimestrals al Butlletí Oficial de la Província. 

 
3. Les quotes que no s'abonin podran exigir-se per via de constrenyiment, 

d’acord amb l’article 70 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació sense perjudici que, prèvia la 
instrucció de l’expedient corresponent, es procedeixi a la tallada del 
subministrament quan s’acumulin 3 rebuts impagats per aquest concepte.. 

 
4. En aquells casos d’interrupció del servei, per poder disposar novament del 

subministrament hauran de ser satisfets els rebuts pendents, amb el 
recàrrec corresponent a més d’executar novament al seu càrrec tota la 
tramitació d’alta. 

 
 
Article 6è.  Base imposable i quantia 
 
1. La base imposable és constituïda, en general, pel volum d’aigua consumit o, 

si no es coneix, pel volum d’aigua estimat dins el període de liquidació que 
es tracti. 
 
Es fixa, amb caràcter general, un volum mínim de facturació de 18 m3 per 
habitatge o establiment i trimestre. Aquests mínims seran d’aplicació en els 
casos en què el consum real o estimat no els assoleixi. 
 
Règims de determinació de la base imposable: 
 
a) Amb caràcter general i preferentment per estimació directa, mitjançant 
comptadors o altres sistemes de mesurament de cabals, homologats i 
instal·lats segons les instruccions previstes en la normativa sectorial vigent. 
 
b) Per estimació indirecta, quan l’Administració no pugui determinar la base 
imposable per estimació directa, per la qual cosa es tindrà en consideració 
el mínim de facturació. 
 
Les quantitats de la taxa regulada en aquesta ordenança són les fixades a 
la tarifa que conté l'apartat següent. 

 



 
 
2. Les tarifes de la taxa han de ser les següents: 
 

2.1 El mínim de consum facturable per comptador i trimestre s'estableix en 
18 m3. Per fer el càlcul del consum mínim per a comptadors que 
alimentin a més d'una unitat d'aprofitament individual i que no estiguin 
connectats a comptadors divisionaris controlats per l'Ajuntament, s'ha de 
multiplicar el mínim determinat de 18 m3. pel nombre d'unitats 
d'aprofitament individual. L’aplicació serà vigent en el termini i en els 
supòsits que estableix la disposició transitòria. 

 
2.2 La tarifa de consum per a usos domèstics s’estableix segons el següent 

quadre: 
 

Persones/habitatge 1r tram (m3) 2n tram (m3) 3r tram (m3) 
1-3 <=27 27 < x <= 45 >45 
4 <=36 36 < x <= 60 >60 
5 <=45 45 < x <= 75 >75 
6 <=54   54 < x <= 90 >90 
n <=9n 9n < x <=15n >15n 

Preu/tram 0,58 €/m3 0,96 €/m3 1,47 €/m3 
 
Aquests trams s’han determinat d’acord amb la Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres i que modifica el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de 
novembre. 

 
a. Per tal de buscar un ús més racional de l’aigua, en el període que 

corresponen al 3r trimestre de consum (juliol, agost, setembre) s’aplicarà 
un factor corrector al preu de cada tram, que a continuació es detalla:                    
 
Trams (m3) Factor corrector a aplicar 
1r tram ................................... 1 
2n tram .................................. 1,01 
3r tram ................................... 1,02 

 
b. En el supòsit en que s’hagi produït una fuita, i l’usuari reclami la revisió 

de la factura de l’aigua degut a un consum excepcional per aquest motiu, 
i sempre i quan s’acompleixin les següents condicions: 
 
� que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència 

del titular del servei de subministrament d’aigua. 
� que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant la 

documentació justificativa de la reparació/subsanació de la fuita. 
 

 



 
 
El càlcul pel consum en cas de fuita es realitzarà de la següent manera: 

 
− Estimarem el consum habitual optant per considerar o bé el volum 

màxim o bé el consum mitjà dels consums produïts en els darrers 2 
anys a partir de la data en que s’acredita la fuita. 

− Per aquest consum habitual aplicarem les tarifes que corresponguin 
a cada tram per a usos domèstics. 

− Determinarem el volum de fuita per diferència entre el consum real i 
el consum estimat, al qual aplicarem la tarifa del 1r tram. 

 
c. S’aplicarà d’ofici la tarifa a pagar que correspongui a cada contracte de 

subministrament d’acord amb el nombre de persones empadronades a 
l’habitatge sempre que el titular del contracte figuri empadronat en data 1 
de gener de l’any en curs i que hi hagi un comptador individualitzat per 
habitatge. 

 
En casos de segones residències, comptadors col·lectius o aforaments 
es tractarà com si fos un habitatge d’una a tres persones. 

 
d. Es revisarà el padró d’aigua anualment d’acord amb les dades que 

constin al Padró d’Habitants en data 1 de gener de l’any en curs, 
excepte en la primera aplicació d’aquests tipus d’aplicació d’aquest 
escalat que es realitzarà d’acord amb les dades del Padró d’Habitants 
existents el dia de l’aprovació definitiva de dita Ordenança. 

 
2.3 La tarifa de subministrament per a ús industrial s'estableix a 0,97 €/m3 

consumit. 
 

2.4 En concepte de conservació dels comptadors cada abonat ha de satisfer 
trimestralment 2,16 €. 

 
 
Article 7è.  Concessió de presa d'aigua i normes de gestió 
 
1. La persona que vulgui connectar-se a la xarxa general ho haurà de 

sol·licitar al Registre General d’aquest Ajuntament. Aquest, després dels 
tràmits pertinents, passarà un informe per a la seva resolució. 

 
La proposta de contractació haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: Butlletí de l’instal·lador, certificat de primera ocupació de la 
vivenda o local o sol·licitud del mateix amb les taxes abonades, alta de l’IBI i 
tots els documents necessaris per comprovar la titularitat del peticionari: 
DNI, CIF, escriptura de propietat. En el cas que el peticionari no sigui el 
propietari de l’immoble s’haurà de portar el contracte d’arrendament de 



l’immoble o documentació que acrediti el dret real suficient per a l’ocupació 
de l’immoble i autorització del titular del mateix. 

 
2. El concessionari ha de satisfer per drets de presa d'aigua a la xarxa general 

la quantitat de 104,50 € per cada una que en faci. 
 
3. La connexió es farà mitjançant un sistema de presa en càrrega que eviti 

tallar l’aigua de la zona. Aquesta connexió la farà sempre l’Ajuntament de 
Riudoms i les despeses que se’n derivin aniran a càrrec dels 
concessionaris. En cas de que els treballs s’hagin de realitzar en canonades 
de més de 110 cm de diàmetre o d’alguna característica especial, els 
treballs es faran prèvia acceptació del pressupost que elaborarà 
l’Ajuntament de Riudoms.  

 
La tarifa per la connexió mitjançant sistema de presa en càrrega és de 
285,92 €. 

 
Tanmateix, les rases per practicar preses d'aigua s'han d'obrir i tancar a 
compte dels concessionaris, i sempre seguint les directrius tècniques 
marcades pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
4. Els aspectes tècnics a què es refereixen les preses d'aigua s'han d'acollir a 

les normes establertes per aquest Ajuntament. 
 

En totes les escomeses noves, el comptador s'instal·larà al límit de parcel·la 
o façana de l'edifici de manera que s'hi pugui accedir a efectuar la lectura 
sense entrar a la propietat. 

 
5. Per traspàs, herència, donació, cessió o venda cal canviar el titular de la 

concessió, a tal efecte, el receptor haurà de realitzar una sol·licitud de canvi 
de nom del servei aportant l’escriptura de propietat, contracte de lloguer o 
document que acrediti la utilització de l’immoble i pagar una taxa de 12,54 
euros.  

 
En el cas que no es procedís a realitzar dita sol·licitud en el termini d’un 
mes des de la transmissió, i si per part de l’Ajuntament s’és coneixedor de la 
situació de l’immoble, es procedirà a realitzar el canvi de nom d’ofici. 

  
 
Article 8è.  Control del servei 
 
Els usuaris, propietaris i ocupants d'immobles estan obligats a presentar les 
dades que els sol·liciti l'administració municipal per una millor ordenació i 
prestació del servei. 
 
 
 



 
Els abonats no podran utilitzar l’aigua per a utilitats diferents a les autoritzades. 
 
Les persones que facin un empelt directe, bi-pas, preses sense permís de la via 
pública mitjançant boques de rec, hidrants o fonts públiques i qualsevol 
manipulació fraudulenta de comptadors o empelts no autoritzats a branques 
d’escomeses, així com aquells que transportin l’aigua a altres finques, locals o 
habitatges, o la concedeixin a terceres persones sense autorització, i tots 
aquells que realitzin les infraccions establertes en el Reglament de servei 
municipal d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Riudoms vigent, 
seran sancionats d’acord amb el que estableix el Reglament indicat. 
 
El cobrament de les sancions es realitzarà a les oficines de recaptació 
municipal o mitjançant transferència bancària. Un cop transcorregut el termini 
de cobrament voluntari es procedirà al seu cobrament per la via del 
constrenyiment. 
 
 
Article 9è.  Exempcions i bonificacions 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 90% del preu de la tarifa establerta pel 1r tram 

(m3) pels majors de 65 anys que es trobin en situació desafavorida, que 
estiguin de lloguer, que visquin sols o amb la seva parella, i que el seu nucli 
de convivència tingui uns ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional. Per poder-se acollir a aquesta bonificació caldrà informe 
previ dels serveis socials que acreditin aquestes condicions i necessitat. 

 
2. S’aplicarà una bonificació a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la 

condició de titulars o cotitulars de família nombrosa o que ostentin la 
condició de família monoparental. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions: 
 
a) Aquesta bonificació serà del 70% del preu de la tarifa establerta pel 1r 
tram (m3), per aquells titulars del servei d’abastament d’aigua (propietaris 
de l’immoble afectat pel subministrament municipal d’aigua) que ostentin el 
títol de família nombrosa en qualsevol categoria o siguin cotitulars de la 
mateixa o que ostentin el títol de família monoparental en qualsevol 
categoria. Els subjectes passius hauran d’estar empadronats en el domicili 
del servei. 
 
b) 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 nombrosa o 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 nombrosa o família 
monoparental, o durant el període de concessió del títol. 



 
c) Aquelles famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com de 
família monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa classe 
o naturalesa, per tant, hauran de comunicar a quina bonificació es volen 
acollir: la de família nombrosa o la de família monoparental. 

 
3. S’aplicarà una bonificació a favor d’aquelles persones amb minusvalidesa 

que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 65 per 100. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions: 
 
a) Aquesta bonificació serà del 50% del preu de la tarifa establerta pel 1r 
tram (m3), per aquells titulars del servei d’abastament d’aigua (propietaris 
de l’immoble afectat pel subministrament d’aigua) que tenen la condició de 
minusvàlids. Els subjectes passius hauran d’estar empadronats en el 
domicili del servei. 
 
b) 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 beneficiari aportant el certificat de la minusvalidesa emès per 
l'òrgan competent. 

 
4. Un mateix titular del servei no pot gaudir de més d’una bonificació de les 

establertes en els paràgrafs anteriors, en cas que un subjecte passiu 
acrediti el dret a ser beneficiari de més d’una bonificació s’aplicarà la més 
beneficiosa pel subjecte passiu. 

 
 
Disposició transitòria 
 
Durant el termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor de l’ordenança 
(publicació al BOP) en el qual s’han de procedir a canviar els comptadors 
col·lectius per comptadors individuals, a l'efecte de calcular la tarifa de consum 
per als comptadors que alimenten a més d'una unitat d'aprofitament individual i 
que no estiguin connectats a comptadors divisionaris controlats per 
l'Ajuntament, s'ha de repartir el consum total entre els blocs previstos, amb el 
benentès que per un abonat amb "n" unitats d'aprofitament individual, el 
consum en m3 per bloc ha de ser: 
 
� Primer bloc:  "n" per 30 m3/trimestre (n x 30) 
� Segon bloc:  entre "n" per 31 m3/trim. (n x 31) i "n" per 54 m3/trim. (n x 54) 
� Tercer bloc:  més d'"n" per 55 m3/trim. (n x 55) 
 
Una vegada s'ha calculat l'import total que cal que satisfacin els abonats en 
comptadors comunitaris que alimentin a més d'una unitat d'aprofitament 
individual, s'ha de lliurar un únic rebut a nom de l'abonat, comunitat o persona 
que representi els usuaris. 



 
Disposició final  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de la Província, i s'ha de començar a aplicar a partir del dia 1 de gener 
de 2013. Pel que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
 
Diligència  
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 9 articles, va ser 
aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 
1989, i modificada per última vegada mitjançant acord plenari de data 2 
d’octubre de 2014. La modificació de l’ordenança s’ha publicat al BOP de 
Tarragona núm. 283 en data 11 de desembre de 2014. 
 
Riudoms, 30 de desembre de 2014 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
  
 
 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                         Marta Cuesta García 


