
 
AJUNTAMENT DE QUEROL                                                 Ordenança Fiscal núm. 16  
 
 

TAXA SOBRE EL SERVEI DOMICILIARI D’AIGUA AL NUCLI 
DE BONANY (QUEROL) 

 
 
Article 1r.: Fonament i naturalesa 
 
En 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, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 20 del RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la 
taxa pel servei domiciliari 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 RD legislatiu. 
 
Article 2n.: Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i 
administrativa, per possibilitar el subministrament d’aigua, potable o d’ús industrial a 
aquelles persones o entitats que ho sol·licitin, d’acord amb les condicions previstes al 
Reglament Municipal del servei d’aigua. 
 
2. No està subjecte a aquesta taxa l’abastament d’aigua a les fonts públiques. 
 
Article 3r.: Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuents les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiaris pels serveis que constitueixen l’ objecte d’ aquesta taxa. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuents els propietaris dels immobles en 
que es materialitza el subministrament, els quals podran repercutir, en el seu cas, les 
quotes als usuaris o ocupants dels esmentats immobles. 
 
Article 4t.: Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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.: Base imposable. 
 
Constitueix la base imposable de la taxa, el metre cúbic d’aigua enregistrada pel 
comptador.  En els altres casos, s’aplicaran les tarifes directes que s’acordin. 



Article 6è.: TARIFES 
 
SUBMINISTRAMENT 
 
A) Quota fixa: De 0 m3 a 6 m3 5,10 Euros/mes. 
 
B) Preu subministrament ús domèstic, comercial, provisional i ús industrial 
 
Es liquidarà per metre cúbic real consumit: 
 
1r Bloc: Pels consums de 0 a 9 m3 al mes 0,85 Euros/m3 
 
2n Bloc: A partir de 9 m3 al mes 0,99 Euros/m3 
 
DRETS DE CONNEXIÓ: 150,00 € 
 
ESCOMESES D’AIGUA (EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS): 
 
La instal·lació fins a comptador serà a compte de l’usuari. 
 
Article 7è.: Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan l’inicií l’activitat municipal que 
constitueixi el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat 
en la data de presentació de la sol·licitud d’alta o modificació del subministrament 
d’aigua. 
 
Article 8è.: Declaració. 
 
El procediment per a la concessió de subministrament i liquidació de la taxa, s’efectuarà 
d’acord amb l’ordenança reguladora del servei municipal d’aigües. 
 
Article 9è.: Liquidació, ingrés i normes de gestió. 
 
Liquidació i ingrés 
 
Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i recaptaran per períodes en els 
terminis establerts per l’Ajuntament de Querol, conjuntament amb la liquidació de la 
taxa per clavegueram mitjançant autoliquidació. 
 
L’administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual 
s’indicarà els dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la taxa. 
 
El sistema de cobrament és el d’autoliquidació. 
 
En el cas de que estigui domiciliat bancariament el pagament de la taxa i aquesta no es 
pogués cobrar per motius del contribuent o en el cas en que no estigui domiciliat el 
cobrament de la taxa es fixa un període de 30 dies naturals per tal de satisfer la taxa a 
les Oficines de l’Ajuntament de Querol a comptar des de la notificació de l’avís de 
cobrament anteriorment esmentat. 



 
Passat el termini voluntari, s’iniciarà la recaptació executiva d’acord amb el 
procediment previst en el Reglament General de Recaptació de Tributs. 
 
La recaptació executiva serà compatible amb la privació de subministrament per manca 
de pagament. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 
Corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles de la Llei 
General Tributària així com el Reglament del servei municipal d’aigües. 
 
Quant al procediment per al tall del subministrament d’aigua, regiran les disposicions 
contingudes al Reglament del servei municipal d’aigües. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 23 de març de 2013, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a 
partir de l’1 de juny de 2013.  La seva vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la 
seva modificació o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que en Butlletí Oficial de la Província núm. 80 de data 6 
d’abril de 2013, hi apareix publicada l’Ordenança reguladora de la taxa sobre el servei 
domiciliari d’aigua al nucli de Bonany (Querol) , després d’elevació a aprovació 
definitiva, en el BOP núm. 115 de data18 de maig de 2013. 
 


