VIGÈNCIA 1/01/2002

ORDENANÇA NÚM. 23
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament
d’aigua.
Article 2n - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i
subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, 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 en l’article 6
d’aquesta Ordenança.
Article 3r - 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 de la Llei general
tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis de distribució i
subministrament 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,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent poden repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.

Article 4t - Responsables
1.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
en la Llei general tributària.

2.

La derivació de responsabilitat requereix que, amb audiència prèvia de l’interessat, es
dicti acte administratiu en els termes previstos en la Llei general tributària.
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Article 5è - Beneficis fiscals
1.

No es poden aplicar exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2.

Malgrat el que disposa l’apartat anterior, en l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa
capacitat econòmica.

Article 6è - Quota tributària
1.

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
Pessetes

Euros

Quota consum. Per vivenda (Pta – euro / m3)
Bloc 0, fins a un consum total de 5 m3/mes
Bloc 1, excés de 5 fins a 12 m3/mes
Bloc 2, excés de 12 fins a 25 m3/mes
Bloc 3, excés de 25 fins a 50 m3/mes
Bloc 4, excés de 50 m3/mes
Per a la resta d’abonats (es manté)

21
67
134
201
268
85,30

0,13
0,40
0,81
1,21
1,61
0,51

Quota de servei mensual. (Factor”F”) (es manté)
Comptador de 15 mm de diàmetre
Comptador de 20 mm de diàmetre
Comptador de 30 mm de diàmetre
Comptador de 40 mm de diàmetre

215
538
1.077
1.773

1,29
3,23
6,47
10,66

55
87
123
285

0,33
0,52
0,74
1,71

9.849
11.490
13.296
16.743

59,19
69,06
79,91
100,63

Manteniment de comptadors
Comptador de 7 a 15 mm de diàmetre
Comptador de 15 a 25 mm de diàmetre
Comptador de 25 a 40 mm
Comptador de més de 40 mm
Drets d’escomesa
Comptador de 15 mm de diàmetre
Comptador de 20 mm de diàmetre
Comptador de 30 mm de diàmetre
Comptador de 40 mm de diàmetre
Despeses d’escomesa: a preu de cost
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Article 7è - Meritació i període impositiu
1.

La taxa s’ha de meritar quan s’iniciï la prestació del servei.

2.

Quan se sol·licitin els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà
el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

Article 8è - Règim de declaració i d’ingrés
1.

La liquidació s’ha de fer bimestralment, mitjançant un rebut, i s’ha de pagar per
domiciliació bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament
s’efectuï a l’oficina de recaptació municipal.

2.

El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’ha d’efectuar en la
segona quinzena del mes natural següent al de la finalització del bimestre i ha de
comprendre la taxa acreditada pels subministradors de l’anterior trimestre.

3.

Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es disposen a
cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança,
s’iniciarà el període executiu que comporta la meritació del recàrrec de constrenyiment
i dels interessos de demora.

Article 9è - Notificacions de les taxes
1.

En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la
finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 62.3 de la Llei
general tributària.

2.

Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així se l’autoritzi, se li
notificarà la inclusió en la matrícula de contribuents, així com el procediment de
notificació i recaptació dels deutes que, per consums successiu, es meritaran.

3.

Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic, en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb
referència a 1 de gener.

4.

De la quota bimestral liquidada per consums del període anterior, l’interessat en pot
obtenir informació personal escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena
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anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.
5.

Per poder obtenir informació telefònica, farà falta que prèviament l’interessat
identifiqui el número de comptador instal·lat.

Article 10è - Infraccions i sancions
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, amb relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’hi aplicarà el que disposen els diferents articles
de la Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació, entra en vigor el mateix dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 156 de 17 de desembre de 2001), i és aplicable a
partir del dia 1 de gener de 2002. El seu període de vigència es mantén mentre que no es
modifiqui o derogui expressament.
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