AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

ORDENANÇA FISCAL NÚM 10 Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua
Article 1.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa:
a) La prestació del servei d’abastiment d’aigua potable, a través de la xarxa de
subministrament d’aigua municipal.
b) Altres prestacions de servei individualitzades, relacionades amb els serveis de
subministrament d’aigua, que se sol·licitin expressament pels abonats i que, sent
viables, a judici de l’entitat local, s’accepti per aquesta la seva realització.
c) L’activitat municipal tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar l’escomesa i en el seu cas, la concessió i
contractació del subministrament.
d) Les actuacions que impliquin adquisició, transmissió o gestió en general de de drets
d’escomesa.
Article 2.- Base imposable
1. Base imposable vindrà determinada per la quantitat d’aigua consumida o estimada,

mesurada en metres cúbics, les instal·lacions realitzades, les unitats d’obra o de treball
efectuades, el calibre dels comptadors o el cost estimat de les llicències i autoritzacions
concedides, segons el cas.
2. Llevat d’una prova en contrari, s’entendrà que l’aigua consumida és l’aigua mesurada pels

aparells comptadors instal·lats a l’efecte i, en el seu defecte, aquell que s’estimi mitjançant
els mètodes d’estimació objectiva o indirecta establerts a la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i en allò disposat en la present Ordenança.
Article 3.- Quota tributària
La quota tributària serà la quantitat resultant d’aplicar les següents tarifes, amb caràcter
trimestral
S’aplicaran les següents tarifes:
Consum
Fins a 27 m3
De 28 m3 i fins a 45 m3
Més de 45 m3

Quota
0,42 €/m3
0,70 €/m3
1,40 €/m3
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S'estableix una tarifa fixa consum mínim per trimestre de 15,00 euros per habitatge o
usuari.
En aquestes tarifes no està inclòs l’IVA.
Per cada nova d’escomesa a la xarxa municipal d’abastiments d’aigua, s’abonarà la
quantitat de 250,00 €, en qualitat de taxa.
Per cada baixa d’escomesa a la xarxa municipal d’abastiments d’aigua, s’abonarà la
quantitat de 125,00 €, en qualitat de taxa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
realitzada el 8 d’octubre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de
desembre de 2021, es mantindrà en vigor des de l’1 de gener de 2022 fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 LA MORERA DE MONTSANT – Telèfon i fax 977 82 71 12
E-mail: aj.morera@altanet.org CIF P4309700E – CODI 4309600000

