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Article 1r. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 20.4,
ambdós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la
taxa per al subministrament d'aigua potable, que es regirà per aquesta ordenança,
i en allò no previst per ella, per l'ordenança general reguladora de taxes, i per la
resta de normes contingudes en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004); disposicions contingudes en la
Llei General Tributària i per la normativa de caràcter reglamentari aprovada per
l’Ajuntament, així com per contractes i/o convenis de la concessió del servei.

Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els
drets d’escomesa.
b) Constitueix també el fet imposable de la taxa i cànon la col·locació i utilització
de comptadors i instal·lacions anàlogues, els drets “enganche” o connexió, la
conservació, manteniment, tractament i depuració de tot tipus d’aigües
“incloses les residuals”, així com la reposició i inversió en infraestructures
hidràuliques de titularitat municipal, ja sigui tant en l’establiment com en
l’ampliació i/o substitució de serveis i la seva exacció serà independents del
fet que una o les altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 3r. Subjectes passius
1.- Seran subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques, les
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptible d'imposició que sol.liciten o que resulten beneficiaris o afectats, ja
sigui personalment o en els seus béns, pel servei de subministrament municipal
d'aigua.
2.- Tindran la condició de substitut del contribuent, els propietaris d'habitatges,
naus, locals i en general immobles, els qual podran repercutir, en el seu cas, les
quotes als usuaris o ocupants dels esmentats immobles.
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Article 4t. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti
la sol·licitud per a la prestació del servei o en el seu cas, quan s'inici la recepció
obligatòria, o es faci el servei als administrats.
Article 5è.
Sense perjudici del que es preveu en l'article 4.3, no s'admetrà benefici tributari de
cap mena, menys a favor de l'Estat i els altres Ens Públics Territorials.
Article 6è.
A) La base serà el metre cúbic d'aigua enregistrada pel comptador, dividint-se en
quatre blocs, conforme s'indica a continuació:
Tarifes de subministrament - Ús domèstic 1r. Bloc. Pels consums de fins a 7 m3/unitat consum/mes
2n Bloc. Pels consums de 8 a 10 m3/unitat consum/mes
3r. Bloc. Pels consums d’11 a 15 m3/unitat consum/mes
4t Bloc. Pels consums que excedeixin els 15 m3/unitat consum/mes

Euros/m3
0,0500
0,5268
1,5702
4,7105

B) Ús industrial
La base serà la mateixa que per l'ús domèstic, si bé el preu serà de 1,0434 euros.
C) Ús obres
La base serà la mateixa que per l'ús domèstic, si bé el preu serà de 1,0434 euros.
D) Aigua de rec
L'Ajuntament podrà facilitar aigua per a rec als usuaris que tinguin reconegut el
dret de regants. L'esmentat subministrament serà el m3 d'aigua consumida i el
preu serà de 0,5268 euros m3.
E) Aigua per a ús de Càmpings, Hotels, Pensions, Residencies.
Si existeix una sola pòlissa d’abonament general per a tot l’edifici, sense existir
pòlisses individuals per habitatge, local o dependència, s’aplicaran sobre aquesta
pòlissa general tantes quotes de servei o mínims com habitatges, locals o
dependències, que es consideraran unitats d’usuari o de consum i que,
susceptibles d’abonament, es serveixin mitjançant el subministrament general.
Amb tot, a la part de la factura corresponent de l’aigua, part que depén del Servei,
s’entendrà com a usuari 4 de cada 10 locals/dependències/habitacions en el cas
dels hotels i 1 de cada 10 locals/dependències/habitacions en el cas dels
càmpings.
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Per a aquestes modalitats de consum, s'aplicarà una quota fixa de servei de:
Quota fixa servei
Ús domèstic unitat de consum
Ús industrial unitat de consum
Ús obres unitat de consum
Ús regants unitat de consum

€/TRIMESTRE
14,6746
18,3198
14,6746
10,9981

Per a aquestes modalitats de consum, s'aplicarà una quota de conservació
d’infraestructures de:
Quota conservació infraestructures
Ús domèstic
Ús industrial
Ús obres
Ús regants

€/TRIMESTRE
3,1423
3,1423
1,5712
1,5712

Per a aquestes modalitats de consum, s'aplicarà una quota de conservació de
comptadors de:
Quota conservació comptadors
Ús domèstic unita de consum
Ús industrial unitat de consum
Ús obres unitat de consum
Ús regants unitat de consum

€/TRIMESTRE
3,6765
5,2476
3,6765
3,6765

F) Mínim d’Usuaris que es consideraran segons el diàmetre de pas dels
comptadors.

Comptadors
Comptadors
Comptadors
Comptadors
Comptadors
Comptadors
Comptadors
Comptadors

de
de
de
de
de
de
de
de

13 a 14'9 mm. de pas
15 a 19'9 mm. de pas
20 a 24'9 mm. de pas
25 a 29'9 mm de pas
30 a 39'9 mm. de pas
40 mm. de pas
50 mm. de pas
100 mm. de pas

1 usuari
4 usuaris
7 usuaris
10 usuaris
14 usuaris
28 usuaris
42 usuaris
86 usuaris

Els usuaris que necessitin un comptador de pas superior a les seccions indicades,
seran objecte d'un mínim a convenir, segons el volum d'aigua que puguin
consumir.
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L'aigua per a auxili d'obres es concedirà en els casos que s'estimi oportú i prèvia
llicència municipal per a l'obra o construcció de que es tracti, subministrant-se
sempre per comptador i al preu i condicions estipuladesen el paràgraf respectiu, .
En qualsevol cas el contracte resultant amb tarifa d’obres tindrà la mateixa
vigència que el permís d’obres concedit per aquest Ajuntament, extingint-se
automaticament el citat contracte, quan aquest perióde arribi a la seva fi.
Article 7è.
A) Tarifa de fuita
S’aplicarà en aquells casos que hagi existit un consum incontrolat, per part de
l’abonat, de l’aigua que ha passat pel comptador degut a una fuita en les seves
instal·lacions internes.
Els consums elevats provocats per fuita es detecten normalment, si no hi ha un
control previ de l’abonat de les seves instal·lacions, quan es factura, de tal
manera que normalment afectarà a dues facturacions. La tarifa de fuita s’aplicarà
només a una d’elles, podent triar l’abonat la que li convingui més per als seus
interessos.
El Servei aplicarà una reducció en la factura d’aigua que consistirà en eliminar el
quart bloc de tarificació. Així doncs, el consum generat es distribuirà entre els
tres primers blocs, respectant la distribució de cadascun d’ells, això és, fins a 21
m3 el primer, fins a 30 m3 el segon i la resta de consum localitzant-se al tercer
bloc.
Serà d’aplicació d’un cop cada 4 anys.
S’haurà d’acreditar per part de l’abonat que ha existit dita fuita, mitjançant un
registre emès pel servei i que haurà d’omplir i certificar un instal·lador autoritzat
pel ministeri d’Indústria i donat d’alta al Municipi del Vendrell, juntament amb la
factura de reparació de la fuita.
Serà el Servei d’Aigües qui avaluarà, tot i consultant i comparant els consums en
l’historial del cas en particular, si es tracta d’un consum anormalment alt i que per
tant sigui indici de fuita. En qualsevol cas no es consideraran consums menors
de 100 m3.

B) Tarifa social
El Servei estarà en constant comunicació amb la regidoria de Serveis Socials i
serà aquest qui li comunicarà al Servei via mail o qualsevol altre comunicació per
escrit quin són els casos d’aplicació.
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El Servei aplicarà una reducció en la factura d’aigua que consistirà en aplicar tot
el consum generat entre el primer i el segon bloc, no sobrepassant mai d’aquest
segon bloc.
Aquesta reducció només es podrà practicar en la part de la factura
responsabilitat del Servei d’Aigües, i no en la part de Repercussió de Cànon que
depèn de l’ACA.
Article 8è.
1.- S’estableix un cànon de connexió de 338,09 € per cadascun dels habitatges i
locals que expressi el projecte d’obres, sense perjudici de la comprovació i
investigació que porti a terme l’Administració municipal. Aquests cànons es
pagaran directament al servei municipal d’aigües.
2.- Per a les noves urbanitzacions s’estableix un cànon per drets de connexió que
es fixa en funció de la superfície total de les mateixes, a raó de 7.570,58 € per Ha.
o fracció, deduïda l’esmentada superfície del Pla Parcial i/o projecte
d’Urbanització, havent de satisfer la taxa tanmateix, en les successives
ampliacions.
L’esmentat cànon, es meritarà en el moment en que pel promotor o Junta de
Compensació comuniqui a l’Administració l’inici de l’execució de les obres
d’urbanització, o bé s’hagin iniciat les esmentades obres.
No obstant, l’Administració podrà practicar liquidació provisional en el moment en
que hagi estat aprovat el Projecte de Reparcel.lació i projecte d’urbanització i es
trobi el primer inscrit en el Registre de la Propietat. Tanmateix, el meritament i
liquidació definitiva es produirà en el moment de l’inici de les obres.
Les tarifes d’aquest apartat seran complement independent de les que hauran de
pagar el promotor d’habitatges, locals, apartaments, etc., i que es regulen en
l’apartat 1. anterior, així com també complement de les que romanen a l’apartat
3.- relatives a la nova construcció i ampliació d’edificis destinats a residències,
hotels, clíniques, fàbriques, naus industrials, etc.
3.- a) En la nova construcció i ampliació d’edificis destinats a residències, hotels,
clíniques, fàbriques i altres industries o similars amb gran consum d’aigua, els
subjectes passius de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, o en el
seu cas el promotor o propietari de l’immoble, hauran de satisfer un cànon de
connexió a raó de 4.406,98 € per cada 1000 m3 de consum d’aigua potable per
any, segons la previsió que es contempli al projecte corresponent. En el cas que
en el projecte no es determinin els m3 s’atendrà al que disposi el Pla General
vigent en relació als m3 d’aigua per persona o, en el seu cas els informes tècnics
corresponents.
b) El cànon es meritarà i naixerà l’obligació de contribuir en el moment en què
l’Administració tingui coneixement de la finalització de l’obra. En qualsevol cas,
l’Administració practicarà liquidació quan el subjecte passiu sol·liciti llicència de
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primera ocupació, subministrament d’aigua potable, o bé, s’incoï el procediment
per donar-lo d’alta al cens cadastral o tributari.
4.- L’import liquidat pels cànons de l’apartat 1, correspon a l’empresa
concessionària del servei d’aigua i clavegueram, les quotes liquidades per la taxa
dels apartats 2 i 3 es destinaràn a realitzar inversions en el Servei Municipal
d’Aigües.

Article 9è.
1.- Les infraccions en el servei d'aigua, es regiran en el que disposen els articles
del Reglament del Servei Municipal d’Aigües així com als articles 77 i ss. de la Llei
General Tributària.
2.- Quant al procediment per al tallament del subministrament d'aigua, regiran les
disposicions contingudes en el Reglament del Servei Municipal d’Aigües aprovat
per Aquest Ajuntament i publicat BOPT número 19 el dia 23 de gener de 2013. .
Article 10è.
El pagament de la taxa pel subministrament d'aigua es realitzarà mensual,
bimensual o per trimestres vençuts, en que l'Administració avisarà als usuaris del
servei, passant a domicili un avís en el qual s'indicarà els dies de pagament i
l'import a pagar.
Altes i baixes
Essent el cobrament d'aquesta taxa, a raó de rebuts mensuals, bimensuals o per
trimestres vençuts, tot usuari, al sol.licitar la seva alta en el subministrament,
deurà efectuar un dipòsit equivalent a l'import del consum mínim de dos rebuts, la
qual quantitat li serà retornada al ser baixa en el servei i trobar-se al corrent de
pagament de tot el subministrament, i prèvia presentació de la Carta de Pagament
del dipòsit esmentat.
Article 11è.
Els usuaris venen obligats a sofrir les conseqüències de qualsevol accident d'escassetat d'aigua que passés en el manatial, pous o xarxa del subministrament del
quals el municipi s'abasta, podent l'Ajuntament restringir la quantitat concedida o
establir torns de subministrament per sectors, sempre que així ho requereixi el
servei públic i sense que per això tinguin dret a cap mena de reclamació.
Tampoc tindran dret a reclamació de cap mena de classe per la disminuïció o
privació del subministrament d'aigua en les reparacions, neteges o reformes que
es facin als pous, canonades i altres, així com a conseqüència de talls en el
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subministrament d'energia elèctrica que afectin als aparells d'elevació, impulsió,
enllumenat, etc. d'aigua.
Article 12è.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no
hagin pogut fer-se efectives pel procediment de pressa per la qual declaració es
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò previst en el vigent Reglament
del Servei Municipal d’Aigües .
Quan s'haguessin declarat partides fallides en el subministrament d'aigua a un
habitatge, apartament, local de negoci, fàbrica, etc. no s'autoritzarà nou
subministrament, fins que per qui correspongui, s'hagin abonat els deutes
pendents.
Article 13è.
Bonificacions.1. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en les tarifes dels blocs 1r, 2n i 3r, que
romanen en l’apartat A de l’Article 6è. anterior, les famílies nombroses o
monoparentals.
2. Per gaudir de l’esmentada bonificació la unitat familiar haurà de tenir la seva
residència habitual al terme de El Vendrell.
3. La bonificació anterior, únicament serà d’aplicació a la vivenda on consta la
residència habitual de la unitat familiar.

Disposició addicional .Al haver-se formalitzat contracte concessional, per la gestió del servei d’aigua, les
qüestions relatives a la formació del padró i exacció i aquelles pròpies de la gestió
de servei, seran realitzades per l’empresa Mixta, sense perjudici de les
competències de l’Ajuntament en matèria de fixació de tarifes, i altres tasques
pròpies de l’Administració.
Aprovació.Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2014 i, definitivament el dia 18 de
desembre del mateix any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015 i es
mantindrà en vigor mentre no s’acordi de modificar-la o derogar-la.
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Vist-i-plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCTAL,
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