ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
*******************************
REGULADORA DE LA TAXA PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, de conformitat amb el que disposen els articles 15
al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, i per donar compliment a la Llei 25/98, de 13 de juliol, de
modificació del Règim legal de les Taxes Estatals i Locals i de
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa per al subministrament d’aigua potable, per
conversió de l’anterior Preu Públic, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de
l’esmentada Llei 39/88.

Art. 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per part de
l’Ajuntament, del servei domiciliari de subministrament d’aigua potable.
Art. 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
sol·licitin o que ocupin o utilitzin les finques beneficiàries d’aquest servei,
qualsevol que sigui el seu títol; propietaris, usufructuaris, habitants o
arrendataris, fins i tot en precari.
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2.- Tindrà la consideració de substitut del contribuent el propietari de
l’immoble, que podrà repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet
sobre els beneficiaris respectius del servei.

Art. 4rt.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1
i 39 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 40
de la Llei General Tributària.

Art. 5è.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d’exempció, reducció o bonificació en l’exacció
d’aquesta taxa.

Art. 6è.- Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa per a la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable el consum d’aigua, mesurat en metres
cúbics, utilitzats a cada finca.
Art. 7è.- Quota Tributària.
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació del servei de
subministrament domiciliari d’aigua potable serà el resultat de multiplicar
la base imposable per la quantitat en pessetes o el seu equivalent en euros
fixada segons la següent escala:
BLOC I ( mínim ) 12 m3/abonat/trimestrals:
BLOC II de 12,01 a 24 m3/abonat/trimestrals:
BLOC III de 24,01 a 60 m3/abonat/trimestrals:
BLOC IV de més de 60,01 m3/abonats/trimestrals:
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0,50 €/m3
0,81 €/m3
1,22 €/m3
1,83 €/m3

Conservació comptador aigua:
Connexió a la xarxa:
Posar un comptador d’aigua:
Caixa i comptador:

3,65€
191,38€
95,66€
602,75€

Art. 8è.- Període impositiu i acreditament.
1.- El període impositiu és el trimestre natural.
2.- L’acreditament es realitza i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
la realització del servei, que hom entendrà iniciat des del dia en que es
produeixi l'alta en el servei prèvia sol·licitud de l’interessat. A partir
d’aquest moment, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada trimestre
natural.

Art. 9è.- Règims de declaració i ingrés.
Els subjectes passius formularan les declaracions d’alta o baixa en el servei
de subministrament domiciliari d’aigua potable dins del mes següent en
que es produeixi la variació del titular. Aquestes declaracions tindran efecte
a partir de la primera liquidació que es practiqui després de que s’hagin
formulat.
Una vegada produïda l’alta, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
L’ingrés s’efectuarà, generalment, mitjançant càrrec de l’import de la quota
corresponent al compte corrent de l’entitat financera que designi
l’interessat. En els demés casos, les liquidacions es notificaran i recaptaran
de la forma prevista al Reglament general de recaptació.
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Disposició Final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 , i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2014. La seva
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

Agullana, a 5 de desembre de 2017
L’Alcaldessa- Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA

O. FISCAL NÚM. 13

La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

