TAXA PEL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 t) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL)
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució d’aigua,
inclòs el dret de connexió i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan el servei o subministrament sigui prestat per l’Ajuntament.
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 35.4 de la Llei general
tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució
d’aigua.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin sol·licitats
o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels immobles,
aquest propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
3. Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.
Article 4. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 35 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a
les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat. 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de
la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els
subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions i
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en
l’exercici de l’activitat econòmica.
Article 5. Acreditament.
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten la connexió, i col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la
sol·licitud.
Article 6. Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 7. Quantia.
Atès l’establiment d’un nou finançament de les obres de construcció d’un nou dipòsit i
de l’ETAP, s’elimina la quota establerta per aquesta finalitat, quedant les tarifes
establertes de la següent manera:
7.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua
1. Ús domèstic
a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre
b) De 36 a 72 m3/trimestre
c) Excés de 72 m3/trimestre
2. Us domèstic aforaments
3. Ús Industrial
4. Us Industrial grans consumidors
a) Mínim fins a 20.000 m3/trimestre
b) Excés de 20.000 m3/trimestre
Quota
conservació
comptador
escomeses
Drets de connexió ( una vegada)

0,6322€/m3
0,8725 €/m3
1,2642 €/m3
0,6322 €/m3
0,7522€/m3
0,7522 €/m3
0,6022 €/m3
i

3,00 €/trimestre
306,48 €

7.2. En els supòsits de restabliment del servei derivat de frau detectat en l’escomesa o
en el comptador, seran d’aplicació les tarifes següents:
a) Fraus detectats en el comptador

300,00 €*

b) Fraus detectats en l’escomesa

600,00 €*

*A aquesta tarifa s’haurà d’afegir el preu del comptador si cal substituir-lo per
manipulació
7.3 Quan el consum dels abonats industrials- grans consumidors- superi en conjunt els 100.000
m3/uc/any, l’Ajuntament rebrà una retribució en forma de cànon associat de setze amb norantaun cèntims d’euro (0,1691 €) per cada m3 que superi aquests 100.000 m3/uc/any.

Article 8. Liquidació, gestió i recaptació.
La liquidació, gestió i recaptació d’aquesta taxa correspon a l’empresa concessionària
d’aquest servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.

Modificació aprovada pel Ple en data 29/10/2018.

