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2.  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA  PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DE LES XARXES D’ABAS TAMENT 
D’AIGUA DE GESTIÓ MUNICIPAL  

 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
1. Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els 
articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), aquesta 
Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de d’anàlisi i control de les 
xarxes de subministrament d’aigua de titularitat municipal prestat per l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que es regirà 
per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 
132 de l’esmentat TRLLRHL.  
 
 
Article 2. Fet imposable  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control de les xarxes de subministrament d’aigua de gestió 
municipal.  
 
2.2. Es considera abastament d’aigua, qualsevol subministrament públic que posi 
l’aigua de consum humà a disposició dels usuaris, en el punt de connexió del servei, 
mitjançant un sistema de distribució fix.  
 
2.3 Es consideraran de gestió municipal aquells abastaments que siguin gestionats 
directament pels ajuntaments o per agrupacions de municipis o consorcis gestors que 
tinguin encomanades la gestió d’aquest servei.  
 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les 
agrupacions de municipis o consorcis gestors de l’abastament d’aigua i que sol·licitin la 
prestació del servei que integra el fet imposable.  
 
 
Article 4. Quota tributària  
 
4. La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten 
com annex a aquesta ordenança.  
Article 5. Meritació  
 
5. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la presentació de 
la sol·licitud de prestació del servei.   
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Article 6. Gestió  
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.  
 
 
Disposició Final  
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes derivades del servei de gestió i control  de les xarxes d’abastament 
d’aigua de gestió municipal 
 
1.1 Tarifa € per a cada actuació 
 
Tarifa € per a cada actuació     
Nombre d’habitants  Tipus d’abastament  
 A B C D E 
Fins a 
1.500 

58,00 € 143,00 € 147,00 € 54,00 € 89,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

116,00 € 286,00 € 294,00 € 108,00 € 178,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

174,00 € 429,00 € 441,00 € 162,00 € 267,00 € 

De 15.001 
a 25.000 

232,00 € 572,00 € 588,00 € 216,00 € 356,00 € 

Més de 
25.000 

290,00 € 715,00 € 735,00 € 270,00 € 445,00 € 

 
1.2 Tipus d’abastament 
 
Tipus d’ abastament  
A Zona d’abastament < 100m3 / dia 
B Zona d’abastament ≥100m3 < 1000 m3 / dia 
C Zona d’abastament ≥1000 m3 < 10000 m3 / dia 
D Zona d’abastament en alta < 100m3 / dia 
E Zona d’abastament en alta >100m3 < 1000 m3 / dia 
 
 
 


