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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 16 a 19 d’aquest text
legal, l’Ajuntament estableix les taxes pel servei domiciliari d’aigua potable, que es
regiran per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable al domicili del subjecte passiu, per la conservació i per la verificació
dels comptador si per la conservació de les instal·lacions del servei com a
conseqüència d’una sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud
expressa, el subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament
beneficiat.
Article 3. Subjectes passius i responsables tributaris.
1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin expressament l'activitat administrativa constitutiva del
fet imposable o quan, sense sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn
directament.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 40 de la Llei General
Tributària.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre
els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Meritació. La taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte passiu
presenti la sol·licitud expressa o quan, en el seu defecte, succeeixin les circumstàncies
que provoquin l’activitat administrativa.
Article 5. Gestió, liquidació i recaptació.
1. La recaptació, en voluntària, correspondrà a l'empresa concessionària del servei i,
en executiva, a l'Ajuntament.
2. Cada trimestre natural s'elaborarà un padró de consums per part de l'empresa
concessionària.
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3. El termini de pagament dels rebuts de consums serà d'un mes des de la data de la
seva notificació individualitzada.
4. Correspondrà al Ple de l'Ajuntament la concessió de beneficis fiscals, la resolució
dels recursos que s’interposin contra els padrons de consums, la concessió
d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució d’ingressos
indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
5. El pagament de les tarifes s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit per
l’Ajuntament o per l'empresa concessionària del servei.
6. El no pagament de dos rebuts consecutius facultarà a l’Ajuntament per a rescindir el
servei amb l’abonat i a la supressió del subministrament.
Article 6.- Quota tributària
Les tarifes seran les següents:
-

Bloc I 0-5 m3 /abonat /mes
Bloc II 5-8 m3 /abonat /mes
Bloc III excés de 8,3 m3 /abonat /mes

0,2925 euros/m3
0,4081 euros/m3
0,5846 euros/m3

-

Quota fixa

12,3047 euros/abonat/mes

-

Conservació de comptador

0,7601 euros/abonat/mes

-

Drets de connexió

473,30 euros

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Final
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada per el Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 3 de novembre de 2014 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà
fins a la seva modificació o derogació expressa.

