AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE REG A LES URBANITZACIONS.

Article 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb l’article 57 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 municipi estableix
la taxa pel subministrament de l’aigua de reg a les urbanitzacions, que es regirà per la present
Ordenança.
L’obligació de pagament de la taxa neix des de que es presti el servei especificat en
l’ordenança.
Resulta d’aplicació la present sempre que els terrenys on es trobi situat el pantà i les bombes
que subministren l’aigua de reg a les urbanitzacions, siguin de propietat municipal, desprès de
la legalització dels sectors, i sempre que no existeixi en el sector Junta de conservació i/o
manteniment.
Article 2 .- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, els consums d’aigua de reg per a zones
enjardinades de titularitat distinta a la municipal, així com també la venda, la col·locació, el
canvi de comptadors trencats i el canvi d’emplaçament de comptadors, la renovació dels
comptadors i del subministrament i les instal·lacions d’escomesa a la xarxa general.
La prestació del servei correspondrà a l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, i depenent de
l’Ajuntament de Vilanova de Segrià.

Article 3.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa pel subministrament de l’aigua de reg en les
urbanitzacions, les persones físiques o jurídiques que es beneficiïn de la prestació del servei i
hagin manifestat davant l’Ajuntament la seva voluntat de donar-se d’alta al servei.
Essent els següents;
❖ Respecte al consum d’aigua, les persones a nom de les quals constin els comptadors o
que siguin usuàries del servei.
❖ Respecte a la venda, la col·locació i el canvi de comptadors, la renovació dels
comptadors i del subministrament, els treballs d’instal·lació d’escomesa a la xarxa
general i els treballs a càrrec de tercers subjectes a pressupost, els qui els sol·licitin.
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❖ Respecte a l’expedició de contractes per les causes d’alta i canvi d’emplaçament de
comptadors, les persones que ho sol·licitin.
Les autoritzacions per gaudir del servei de subministrament d’aigua de reg comportarà
l’obligació de complir les prescripcions legals o reglamentàries dictades per l’Ajuntament.
Article 4.- Obligació de pagament.
L’obligació de pagament deriva de la prestació de qualsevol dels serveis enumerats en l’article
2 i neix des de que s’inicia la prestació del servei i així ha estat sol·licitada.
Totes les operacions i treballs derivats de la prestació del serveis seran realitzats per
l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, i aniran a càrrec de qui els sol·liciti.
Els treballs sol·licitats per tercers i no previstos a les taxes contemplades a la present
Ordenança seran objecte de pressupost que haurà de fer l’Ajuntament de Vilanova de Segrià i
la seva execució restarà condicionada a l’acceptació del dit pressupost i del pagament previ del
seu import.
Els pagaments es realitzaran trimestralment.
Article 5.- Quantia.
La quantia de la taxa és la següent:
▪

Preu aigua de reg: 0,045 €/m3 ( Inclou subministrament aigua i quota Comunitat de
Regants nº 118 del Canal Catalunya i Aragó més els serveis de manteniment i gestió.

▪

Quota fixa trimestral: 10,00 € ( Inclou amortització comptadors aigua de reg i despeses
de llum i bombeig de l’aigua.)

▪

Dret d’escomesa i/o instal·lació d’escomesa a la xarxa general: 130,00 € amb pagament
únic.

▪

Per la col·locació del comptador nou, o restituir un comptador danyat: 60,00 € (Inclou
comptador i mà d’obra.)

Qualsevol altre canvi d’emplaçament o canvi de comptadors, de diàmetres o qualsevol altra, es
realitzarà pressupost previ, i autorització de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià.
Article 6.- Responsables.
En el cas que per causes imputables a tercers, força major o una altra causa no imputable a
l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, no pugui efectuar-se el subministrament sol·licitat o no
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pugui prestar-se el servei, l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, només assumeix la
responsabilitat de tornar la quantitat cobrada.
Article 7.- Impagament i executives
Les factures trimestrals corresponents al subministrament o consum d’aigua de reg que hagin
estat emeses i no satisfetes dins del seu període voluntari de pagament, es faran efectives per la
via de constrenyiment i cas de mantenir-se la situació, durant dos trimestres, es donarà lloc a la
suspensió del subministrament.
Les factures originades per una prestació de servei, motivada per una sol·licitud de tercer, no
satisfetes quan pertoqui, també es faran efectives per la via de constrenyiment.

Vigència i aprovació.- Aquesta ordenança fiscal és de nova aplicació.

Vilanova de Segrià, vint i quatre de setembre de dos mil dotze

L’alcaldessa
Maria Teresa Vilella i Torrelles

La Secretaria
Lidia Cabrero i Abad

DILIGÈNCIA: Vilanova de Segrià, vint i quatre de setembre de dos mil dotze, l’Ajuntament
en data quatre de juny de 2012, va aprovar inicialment Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
de subministrament de l’aigua de reg al Secà a les urbanitzacions. Sotmés a informació pública
havent- se publicat en el BOP de Lleida, número 89, de data 28 de juny de 2012, no es van
presentar al·legacions ni reclamacions, esdevenint definitiu sense ulterior acord. Publicant- se a
efectes executius en el BOP de Lleida, número 124 de data 6 de setembre de 2012.

La Secretaria
Lidia Cabrero i Abad
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