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AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’ AIGUA 
POTABLE 
 
Article 1. 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 del règim local, i de conformitat amb el 
que disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del Text 
refós.  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la connexió a la xarxa pública municipal de 
subministrament d'aigua potable, així com l'activitat tècnica i administrativa municipal que 
tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per a la connexió a la xarxa ara 
esmentada. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, quan es tracti de la concessió de llicència de 
presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 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 5. Quota tributària 
 
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la 
xarxa de proveïment s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa d’euros. 
 
La connexió del servei de l’aigua als immobles, consistirà en una quantitat fixada en relació al 
número d’habitatges connectats. 
 
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
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OF. 16 Taxa per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable  
 

2012 (€)  

Epígraf primer. Subministrament del comptador   

 1. Comptador 13 mm  70,45 

 2. Comptador 15 mm  74,8 

 3. Comptador 20 mm  92,9 

 4. Comptador 25 mm  124,45 

 5. Comptador 30 mm  158,55 

 Epígraf segon. Serveis de trasllat i reobertura   

 1. Trasllat de comptador  41,5 

  2. Reobertura del servei   23,5 

 Epígraf tercer. Escomeses individuals en habitatges unifamiliars i locals   

 1. Escomeses amb ramal de 20 mm  257,9 

 2. Escomeses amb ramal de 25 mm   295,65 

 Epígraf quart. Connexions col·lectives   

 1. Connexió col·lectiva en bateria de ramal de 30 mm  387 

 2. Connexió col·lectiva en bateria de ramal de 40 mm  454,6 

 3. Connexió col·lectiva en bateria de ramal de 50 mm  514,6 

 4. Connexió col·lectiva en bateria de ramal de 60 mm  714,7 

 
Article 6. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 7. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia en la data de concessió de la 
llicència de presa i en la realització de la connexió. 
 
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés 
 
En el supòsit de llicència de presa i connexió a la xarxa, el contribuent formularà la sol·licitud 
corresponent i una vegada concedida o realitzada la connexió, els serveis tributaris d’aquest 
Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe 
en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació. 
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Data d’aprovació i vigència 

 
Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre 
de 2011 a Les Franqueses del Vallès entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
 


