AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança Fiscal núm. 13
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que es preveu en l’article 20.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua.
L’obligació de pagament de la taxa neix des de que es presti el servei especificat en
l’ordenança.
Article 2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa pel subministrament d’aigua les persones físiques o
jurídiques que es beneficiïn de la prestació del servei.
Article 3. Responsables
Son responsables del pagament de la taxa els subjectes passius i tindran la condició de substitut
dels mateixos els que estableixen els articles 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre,
General tributària.
Article 4. Escomesa
En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent haurà de formular la corresponent
sol·licitud. Quan s’hagi concedit la llicència, es practicarà la liquidació corresponent i que serà
notificada per ingrés directe en la forma i terminis que senyala el Reglament General de
Recaptació. Serà de pagament únic.
Article 5. Quantia.
La quantia de les taxes és la següent:
Epígraf 1. Subministrament de Vivendes
1.- Mínim subministrament aigua (semestral)..................... 4’00 €
2.- Per cada m3 consumit .................................................. 0’35 €
3.- Per cada m3 consumit Urb. Secà del Melé .................. 0’50 €
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Epígraf 2. Subministrament granges i carregadors d’aigua
1.- Per cada m3 consumit ..................................................

0’30 €

Epígraf 3. Dret d’escomesa
Dret d’escomesa + escomesa........................................... 200’00€
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins
l’àmbit d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió
plenària celebrada el 24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida
número 155 de data 9 de desembre de 2004.

DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 20 d’octubre de 2006, publicat al BOP de Lleida, número
161 del dia 25 de novembre de 2006, va esdevenir definitiu. Essent publicat a efectes executius
en el BOP de Lleida número 178 de data 30 de desembre de 2006.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2007, els articles no modificats, restaran vigents.
Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze.

DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 9 de novembre de 2007, publicat en el BOP de Lleida
número 162, de dia 15 de novembre de 2007, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes
executius en el BOP de Lleida, número 184, de 29 de desembre de 2007.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2008, els articles no modificats, restaran vigents.
Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze
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DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, publicat en el BOP de Lleida
número 159, de dia 13 de novembre de 2010, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes
executius en el BOP de Lleida, número 182, de 30 de desembre de 2010.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2011, els articles no modificats, restaran vigents.
Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze.

DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 5, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 19 d’octubre de 2018, publicat en el BOP de Lleida
número 206, de dia 24 d’octubre de 2018, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes executius
en el BOP de Lleida, número 240, de 13 de desembre de 2018.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2019, els articles no modificats, restaran vigents.
Vilanova de Segrià, a 28 de desembre de 2018.

DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 5, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 9 de novembre de 2020, publicat en el BOP de Lleida
número 219, de dia 12 de novembre de 2020, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes
executius en el BOP de Lleida, número 252, de 31 de desembre de 2020.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 20219, els articles no modificats, restaran vigents.
Vilanova de Segrià, a la data de la signatura
L’alcalde
Jordi Figuerol Sarmiento
JORDI FIGUEROL
SARMIENTO DNI 43721880F
(SIG)
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