ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20 del Text refós de la Llei d’hisendes
locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d'aigua, incloent-hi els drets de
connexió i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la distribució d'aigua, incloent-hi els drets de connexió, col·locació i
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per
aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
2. Tindran la condició de substituts dels contribuents els propietaris dels immobles.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 35.4 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 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa regulat en aquesta ordenança serà el següent:
Consum d'aigua mensualment:
Fins a 8 metres cúbics

0,8101 €/m. cúbic
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De 8 a 15 metres cúbics
Més de 15 metres cúbics

0,9373 €/m. cúbic
1,2043 €/m. cúbic

Quan es justifiqui un consum d’aigua inferior als 130 litres/persona/dia, s’aplicarà la tarifa
fins a 8 m3, sempre i quan el nucli familiar tingui 5 o més membres.
Drets de connexió: Els usuaris del servei pagaran per drets d'escomesa a la xarxa
general, 268,97 €, per vivendes unifamiliars i 107,23 € per cada vivenda o local si són
vàries vivendes.
Conservació de comptadors: Es pagaran 1,92 € trimestrals.
Els interessats poden adquirir lliurement el comptador, sempre que estigui degudament
homologat i peritat pels Serveis d'Indústria de la Generalitat.
S'estableix una fiança o dipòsit en metàl·lic equivalent a tres quotes del servei, sense el
qual el subministrament es considerarà a precari. Aquest dipòsit quedarà afectat per
respondre al pagament de quotes que s'acreditin i a l'acompliment de les altres
obligacions a càrrec de l'abonat. Serà retornat si no s'accedeix al subministrament o al
donar-se de baixa l'usuari del servei, un cop liquidats tots els rebuts pendents, prèvia
presentació del rebut del dipòsit.
La taxa per canvi de nom i drets de traspàs seran de 13,41 €. Si és entre persones amb
vincle familiar fins al segon grau, s'abonaran 6,70 €.
Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança
des del moment en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui
obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas,
s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 8. Impost sobre el valor afegit
D'acord amb la legislació vigent, la quota tributària d'aquesta taxa està gravada a l'impost
sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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