ORDENANÇA NÚM. 17- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 24 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua, gas, electricitat
i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de
comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament,
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
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, gas, electricitat i altres proveïments públics que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
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, aquests propietaris tindran la
condició de substituts del contribuent.
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 35.4 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.
L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual,
podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació

esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5.- BENEFICIS FISCALS
En virtut del que s’estableix a l’article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per a la determinació de la quantia de les taxes, es tindrà en
compte els següents criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes passius obligats a fer-les
efectives.
5.1.- Pensionistes i jubilats
Pels titulars del servei, que ostentin la situació de pensionistes i jubilats i que compleixin els següents
requisits:
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a 1,5 vegades l’IPREM anual (14 pagues) 2014.
Es computaran totes les rendes de tots els empadronats en el domicili.
- Tinguin un sol subministrament al seu nom i aquest sigui el seu domicili habitual i el
subministrament estigui al seu nom.
- Que no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament per altres conceptes.
Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda
de tota la unitat familiar i acreditació de que el titular del servei és pensionista o jubilat. La bonificació
s’aplicarà mitjançant la devolució dels imports meritats de tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines
municipals durant el primer trimestre de 2015. Prèvia comprovació de compliment dels requisits
l’Ajuntament acordarà la devolució de l’import bonificat.

5.2.- Famílies nombroses.
A les famílies nombroses que compleixin els següents requisits:
- Que la família del titular del subministrament tingui el títol de família nombrosa emesa per part del
Departament de la Generalitat competent abans de l’1 de gener de 2015.
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a 4 vegades l’IPREM anual (14 pagues).Es
computaran totes les rendes de tots els empadronats en el domicili.
- Que tots els membres de la família nombrosa tinguin un únic subministrament al seu nom i aquest
sigui el seu domicili habitual i el subministrament estigui al seu nom.
- Que cap membre de la família no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament per altres conceptes.
Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda
de tota la unitat familiar i l’acreditació de família nombrosa. La bonificació s’aplicarà mitjançant la devolució
dels imports meritats de tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines municipals durant el primer
trimestre de 2015 Prèvia comprovació de compliment dels requisits l’Ajuntament acordarà la devolució de
l’import bonificat.

5.3.- Famílies on algun dels seus membres estiguin en situació d’atur.
Als titulars del subministrament en què la unitat familiar de la que formin part es trobin en situació d’atur i
compleixin els següents requisits:
- Que siguin titulars d’un únic subministrament i que aquest sigui el seu habitatge habitual.
- Que el titular formi part d’una unitat familiar en la que un dels seus membres estiguin en situació
d’atur durant almenys 6 mesos de l’exercici2015. Es considerarà situació d’atur aquells sol.licitants i
membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de pensionista, no realitzin cap activitat
laboral per compte pròpia o aliena.
- Que cap membre de la unitat familiar no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament.
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a a 3 vegades l’IPREM anual (14 pagues) 2015.
Es computaran totes les rendes de tots els empadronats en el domicili .
- Que s’aporti declaració responsable dels membres de la unitat familiar conforme es troben en
situació d’atur, autoritzant la comprovació de les dades relatives a la seva condició d’aturats en els
corresponents registres públics.
Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda

de tota l’unitat familiar i l’acreditació de trobar-se a l’atur durant tot l’exercici 2015. La bonificació s’aplicarà
mitjançant la devolució dels imports meritats de tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines municipals
durant el primer trimestre de 2015. Prèvia comprovació de compliment dels requisits l’Ajuntament acordarà
la devolució de l’import bonificat.

5.4.- Els que compleixin els requisits establerts en els punts 5.1, 5.2 i 5.3, se’ls aplicarà les següents tarifes:
Mínim de consum facturable
Tarifes de subministrament
Fins a 10 m3/u/mes
Excés 10 m3/u/mes
Inversió
Conservació de comptadors i
Connexions de servei

10 m³ /unitat consum/mes
Euros/ m³
0,4032
0,5022
0,77 €/abonat/mes
0,50 euros/abonat/mes

Només es podrà optar per un sol criteri de bonificació.

Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Les tarifes d’aigua i conservació de comptador seran les que autoritzà la Comissió de Preus de Catalunya
en data 6 d’octubre de 2009.
Mínim de consum facturable
Tarifes de subministrament
Fins a 10 m3/u/mes
Excés 10 m3/u/mes
Ús industrial
Inversió
Conservació de comptadors i
connexions de servei

10 m³ /unitat consum/mes
Euros/ m³
0,4193
0,5223
0,4506
0,77 €/abonat/mes
0,50 euros/abonat/mes

Article 7.- ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSTIU
1.- La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei i en tot cas, el primer dia del període impositiu. El
període impositiu comprèn cada trimestre natural.
2.- En cas d’alta o baixa en el subministrament d’aigua corresponent s’haurà de satisfer el rebut que
comprengui el consum d’aigua i altres imports inherents al servei provinent de la xarxa de subministrament
d’aigua des de la data d’alta en el subministrament fins a la finalització del trimestre o des de l’inici del
trimestre fins a la data de baixa en el subministrament, respectivament.

Article 8.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el
moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar la
notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es procedirà del model que
s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la
matrícula de contribuents.

Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva
normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener
de 2015 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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