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El Ple de la Corporació en sessió extraordinària, 18 d’abril de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovar 
inicialment la imposició i creació del preu públic per a la prestació del servei públic de l’ordenança fiscal núm. 
9 reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua. 
Aquest acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic mitjançant edicte publicat al número 51 del BOP de 
Lleida, de data 11 d’abril de 2009, durant el termini preceptiu de 30 dies hàbils, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació. En compliment de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del Règim local 
es publica íntegrament el text de  l’ordenança fiscal. 
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
Burg, 25 de maig de 2009 
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró 
 
ORDENANÇA REGULADORA 
Núm. 9 de la taxa pel subministrament d’aigua 
 
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 del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 i 20.4.t) 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 distribució d’aigua, incloent-hi els drets de 
connexió, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l’esmentada 
Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Article 2n. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable la taxa: 
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries 
per autoritzar la presa a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
b) La prestació dels serveis de distribució d’aigua, incloent-hi els drets de connexió. 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar 
o terreny. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 
i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: 
a) 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. 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del 
terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, 
habitants o arrendataris, fins i tot en precari. 
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el 
propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els 
beneficiaris respectius del servei. 
 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques 
en els supòsits i amb l’abast a què es refereix l’article 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 41 i 43 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Quota tributària 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la s’exigirà una sola 
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 100,00 euros. 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de distribució d’aigua es determina per tarifes 
fixes anuals. 
A aquest efecte, s’aplicarà una tarifa única anual de 50,00 _. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 



Article 7è. Acreditament 
1. 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: 
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la 
formulava expressament. 
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa d’abastament d’aigua potable. L’acreditament per aquesta modalitat 
de la taxa 
es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 
2. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es produeix el dia 
primer de cada any. 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de 
subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de 
la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de 
la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions 
d’alta i de baixa. 
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici. 
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en els períodes i terminis que per acord del 
Ple es determini. 
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, 
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. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel disposat a la Llei General Tributària, a la seva 
normativa de desenvolupament i al Reglament General de Recaptació. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18/04/2008, 
entrarà en vigor a partir de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
Burg, 29 de maig de 2009 
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró 


