
 

 C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges 
Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28 
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la Taxa pel subministrament 
d’aigua. 
 
Article 1.- Legitimació. 
De conformitat amb l’article 20.4.t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i els seus articles 20 a 27, l’Ajuntament de Vallbona de les 
Monges estableix la taxa pel subministrament d’aigua. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa pel subministrament d’aigua: 
a) L’activitat municipal tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per 
autoritzar la connexió a la xarxa de distribució i subministrament d’aigua, i la conservació de la xarxa. 
b) El consum registrat de l’aigua distribuïda per la xarxa municipal. 
 
Article 3.- Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que fa 
referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estiguin incloses en els 
següents supòsits: 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de connexió a la xarxa i de la conservació de la xarxa, el propietari, 
l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
b) En el cas del consum, els ocupants o usuaris de les finques beneficiàries d’aquest servei, qualsevol que sigui 
el seu títol (propietari, usufructuari, arrendatari, precarista, o qualsevol altre). 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent per la taxa relativa al consum, quan aquest 
contribuent sigui l’usufructuari, l’arrendatari o el precarista, el propietari de l’immoble, que podrà repercutir, si 
s’escau, les quotes satisfetes per ell als usuaris o beneficiaris respectius del servei de subministrament d’aigua, 
en tot allò que fa referència al seu consum. 
 
Article 4.- Responsabilitat. 
La responsabilitat, solidària o subsidiària, de l’abonament de la quota es deduirà en els termes previstos en la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Article 5.- Supòsit de no subjecció i exempció. 
1. No s’exigirà taxa pel subministrament d’aigua en fonts públiques. 
2. Gaudeixen d’exempció els béns immobles connectats a la xarxa municipal de distribució d’aigua que essent 
de propietat de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, estiguin connectats a l’ús o els serveis públics. 
 
Article 6.- Quota tributària. 
1. La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges 
Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28 
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 
 
 
 
 
 
 

Concepte Quota (€) 

A) Nova connexió:  
Per cada concessió de llicència de subministrament ½ polzada 136,25 
Subministrament de portella, comptador ½ polzada 50,89 
Subministrament de comptador de ½ polzada 62,22 
Per cada concessió de llicència de subministrament ¾  polzada 198,76 
Subministrament de portella, comptador ¾  polzada 50,89 
Subministrament de comptador de ¾  polzada 121,46 
  
B) Consum:  
Per cada metre cúbic d’aigua consumit nucli urbà 0,64 
Per cada metre cúbic d’aigua consumit sòl no urbanitzable i fora terme municipal 0,74 
  
C) Conservació:  
Quota anual de conservació per cada llicència de subministrament de comptador 
de ½ polzada 

12,84 

Quota anual de conservació per cada llicència de subministrament de comptador 
de ¾ polzada 

21,40 

 
2. Les tarifes anteriors s’incrementaran en l’import del qualsevol cànon que imposi l’Administració hidràulica. 
 
Article 7.- Període impositiu i acreditament. 
1. El període impositiu és l’any natural. 
2. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu. 
3. En els supòsits de noves connexions, el període impositiu serà el termini comprès entre la notificació de la 
llicència de connexió i l’últim dia de l’any, procedint a practicar el corresponent prorrateig de la quota per 
trimestres naturals en allò que fa referència a la quota anual de conservació. 
 
Article 8.- Gestió tributària. 
1. És de competència de l’Ajuntament la gestió, la liquidació i la recaptació de les quantitats meritades per 
aquesta taxa. Les sol·licituds d’alta en el servei de subministrament d’aigua han d’ésser presentades a 
l’Ajuntament per part de l’interessat, indicant així mateix les circumstàncies que originen la connexió o qualsevol 
modificació del règim de prestació del servei. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les 
modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir del primer dia de l’any següent a aquell en que es 
produeixen. 
2. L’Ajuntament de Vallbona de les Monges mantindrà actualitzada una matrícula de la taxa pel subministrament 
d’aigua, on es deixarà constància de la totalitat dels subjectes passius del subministrament d’aigua. Aquesta 
matrícula serà aprovada anualment pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges. 
3. Règim de liquidacions: 
a) Les liquidacions tributàries relatives al consum d’aigua es realitzaran per semestres naturals, prèvia 
comprovació, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, de la despesa d’aigua consumida per cada subjecte 
passiu. Notificades les liquidacions als subjectes passius, el període de cobrament voluntari serà el següent: si 
la notificació es produeix entre el dia primer i el 15 de cada mes, des del mateix moment de la notificació fins al 
dia 20 del mes posterior; si la notificació es produeix entre el dia 16 i l’últim de cada mes, des del mateix 
moment de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior; si el dies ad quem d’aquests terminis fos inhàbil, 
el termini finalitzarà el següent dia hàbil immediat. 

a). 1. Per poder realitzar les lectures dels comptadors, aquests hauran d’estar instal·lats de forma 
obligatòria a les façanes dels edificis. 

 
b) Les liquidacions tributàries relatives a la quota anual de conservació es recaptaran en els dos semestres 
naturals.  
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c) Les liquidacions tributàries relatives a la concessió de llicència de nou subministrament d’aigua, de 
subministrament de portella i de subministrament de comptador es practicaran un cop atorgada la mencionada 
llicència de concessió de subministrament sol·licitada per l’interessat, essent el període voluntari de recaptació 
el següent: si la notificació de la concessió es produeix entre el dia primer i el 15 de cada mes, des del mateix 
moment de la notificació fins al dia 20 del mes posterior; si la notificació es produeix entre el dia 16 i l’últim de 
cada mes, des del mateix moment de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior; si el dies ad quem 
d’aquests terminis fos inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil immediat. 
 
4. Transcorreguts els períodes voluntaris de recaptació previstos en l’apartat anterior, es procedirà al cobrament 
en període executiu, de conformitat amb allò previst en el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions. 
En tot el que es refereix a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes 
correspongui, s’aplicarà el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Disposició Addicional Primera. 
El règim de la taxa pel subministrament d’aigua serà el previst en la present Ordenança Fiscal, i supletòriament 
resultarà d’aplicació allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la normativa reglamentària que 
desenvolupi aquestes normes, especialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació, i el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en 
via administrativa. 
 
Disposició Transitòria Primera. 
L’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 10 de novembre de 1998, d’acord amb el text aprovat 
definitivament en la seva darrera modificació, resta vigent fins al 31 de desembre de 2009. 
 
Disposició Derogatòria Única. 
 
Queda derogada l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 10 de novembre de 1998, i les seves successives 
modificacions. 
 
Disposició Final Única. 
Es fa constar que la present Ordenança número 9, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, va ser 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida de data 08.12.2009.  
 
Vallbona de les Monges, 28 de desembre de 2012 
 
 
 L’Alcalde     Secretària interventora acctal. 
 
 
 

Ramon Bergadà Benet    Sílvia Solanas Cabestany 
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Diligència 
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació 
s’indica: 
 
Ajuntament Ple: 18.10.2010    BOP: 21.12.2010 
Ajuntament Ple: 03.11.2011    BOP: 29.12.2011 
Ajuntament Ple: 18.10.2012    BOP: 13.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sílvia Solanas Cabestany 
La Secretària acctal. 
 


