ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, actualitzada per 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 pel subministrament d’aigua potable, que s’ha de regir per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article 58 de la Llei 39/88.

Article 2. Fet imposable
Consisteix en la distribució d’aigua i altres proveïments públics incloent-hi els drets de connexió de línies,
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiades o afectades pel servei domiciliari d’aigua
potable sota cap pretext no podran emprar l’aigua per a altres usos per als quals hagi estat concedida,
així com tampoc no podran vendre-la.

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’art. 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 del contribuent 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 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.

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
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) Subministrament d'aigua potable ús domèstic.
m3 / abonat / trimestre
Mínim de consum facturable:
Fins a 20 m3
de 20 a 40 m3
excés de 40 m3

Tarifa (preus màxims,sense IVA)
0 euros
0,50 euros
0,60 euros
2,20 euros

Conservació de comptadors i escomeses: ................. 15 euros / abonat / trimestre
Retirar comptador i precintar subministrament: …….. 30 euros
Reposició comptador ………………………………….. 30 euros
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B) Ús industrial i auxili d'obres.
La base serà la mateixa que per l'ús domèstic, si bé el preu serà de 0,90 euros. Mínim de
consum facturable 20 euros al trimestre.
Connexió a la xarxa pública d’aigua potable
Per drets municipals per a la connexió a la xarxa pública: 250 €
2. La taxa per recepció dels subministrament detallats a la tarifa primera es determinarà aplicant sobre
els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.
3. Les tarifes recollides en aquest article seran d’aplicació mentre no es procedeixi per part de la
Comissió de Preus de Catalunya a la seva modificació. S’aplicaran a partir d’aquell moment i sense cap
altre tràmit les tarifes noves que siguin aprovades per la Comissió de Preus.

Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada 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. La liquidació s’efectuarà trimestralment, coincidint amb els
períodes naturals, és a dir, tancada a 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre. Atenent
a les circumstàncies del servei, es podrà realitzar mensualment i es tancarà al venciment del mes.
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.
4. El deute resultant de factures impagades es gestionaran per la via de constrenyiment, i, en cas
d’haver-hi més de dues factures impagades, es procedirà a suspendre el subministrament, previ
compliment dels requisits legals.
5. La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò previst a la Llei General Tributària i
a les altres Lleis de l’Estat reguladores de la matèria. L’elaboració de la matèria correspondrà al gestor del
Servei Municipal, així com dels llistats als efectes d’identificació dels corresponents subjectes passius,
així com la recaptació en període 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 disposa la Llei general tributària i la
normativa que la desplega.

Article 10. Gestió
1. La prestació del servei estarà regulada pel contracte signat per les parts, i, en el seu cas, pel
reglament d’aplicació.
2. A cada habitatge on es realitzi el subministrament d’aigua potable hi haurà un comptador. Es
col·locarà en el lloc que assenyalin els serveis municipals per tal de permetre una lectura clara.
3. Es realitzarà una lectura única per vivenda, malgrat que es disposi de més d’un comptador.
4. Serà obligatòria la instal·lació d’un comptador general abans de les cisternes, en els immobles que en
disposin.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El Secretari, Josep Guillén Viñas
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