Ordenança fiscal NÚMERO 10

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 24.4.t del RDL 2/2004 pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals , 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 de serveis públics per distribució d’aigua, 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 o per l’empresa concessionària, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta 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 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 de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la
condició de substituts del contribuent.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.

Article 4.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que collaborin 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.

7. 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

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 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Euros

Tarifa primera. Subministrament aigua

Habitatges i altres locals per cada m3 consumit:

Epígraf primer. Consum d’aigua:
Fins a 15 m3/abonat/ trimestre

De 15 a 30 m3/abonat/trimestre
De 30 a 50 m3/abonat/trimestre
Excés de 50 m3/abonat/trimestre
Aigua no tractada m3/abonat/trimestre

0,6950

€ / m3

0,7250
0,7608
1,0185
0,5767

€ / m3
€ / m3
€ / m3
€ / m3

Epígraf segon. Quota de servei:
Quota fixa trimestral, euros

10,48 €

Epígraf tercer. Col·locació de comptadors:

Instal·lació d’un comptador DN 13 mm sobrebateria, euros

70,00 €

Instal·lació d’una escomesa
amb portella de paret i comptador DN 13 mm, euros

310,00 €

Instal·lació d’una escomesa amb arqueta de
vorera o de formigó i comptador DN 13 mm, euros

375,00 €

Instal·lació d’un comptador industrial, euros

260,00 €

Epígraf quart. Col·locació de comptadors:
Instal·lació d’una escomesa amb portella de paret
i comptador DN 13 mm en cas d’haver-se d’efectuar la
connexió des del mig del carrer en lloc de la vorera,
en concepte d’obra civil el cost es veurà incrementat en

100,00 €

Instal·lació d’una escomesa amb arqueta de vorera o de
formigó i comptador DN 13 mm en cas d’haver-se d’efectuar
la connexió des del mig del carrer en lloc de la vorera, en
concepte d’obra civil el cost es veurà incrementat en

100,00 €

Epígraf cinquè. Trasllat de comptadors:
Comptador habitatge, euros

41,00 €

Comptador industrial, euros
Epígraf sisè. Connexió a la xarxa d’aigua potable:

70,00 €
36,72 €

Tarifa segona .- Conservació de comptadors - abonat/mes.Fins a 13 mm de diàmetre de comptador

1,03 €

Fins a 20 mm de diàmetre de comptador

1,18 €

Fins a 30 mm de diàmetre de comptador

1,74 €

Fins a 40 mm de diàmetre de comptador

2,33 €

Més de 40 mm de diàmetre de comptador

2,91 €

En el subministrament d’aigua per obres, es liquidarà a l’hora de realitzar la sol·licitud, un
preu alçat de 200 m3, els quals se satisfaran a l’hora que sigui concedida la llicència
urbanística. Aquest preu es liquidarà amb una periodicitat de tres mesos durant tota la
vigència de la llicència d’obres i de les pròrrogues successives.
A les tarifes establertes, excepte les dels Epígrafs quart, cinquè i sisè, els serà d’aplicació
l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.

Les despeses que s’originin per a dur a terme la connexió des de l’immoble a la xarxa
general seran de compte de l’usuari que hagi sol·licitat l’esmentada connexió, així com les
reparacions i avaries que s’hi produeixin.
Article 7.- Acreditament i període impositiu

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa primera s’exigirà mitjançant el sistema de padró trimestral.

2. La taxa s’exigirà en règim de liquidació d’ingrés directe.

3.

Es presentaran en les oficines que disposi el concessionari del servei municipal
d’aigua potable els elements necessaris a l’objecte que es pugui determinar el deute.

4. Amb la finalitat d’efectuar el pagament, el concessionari remetrà al domicili del subjecte
passiu la notificació per a que pugui realitzar el pagament, amb indicació del termini
d’ingrés i dels recursos procedents.
No obstant, la no recepció de la notificació de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.
Article 9.- Notificacions de les taxes

1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà pel mode que estableix aquest article.
2. 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.
3. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntaments el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb
referència a data d’1 de gener.
4. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat
pot obtenir informació personal, escrita, durant la quinzena anterior a aquella en què es
procedirà al cobrament de la taxa.
Article 10.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva
normativa de desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 11. - Suspensió del subministrament d’aigua

L’impagament per part del subjecte passiu de dos rebuts consecutius de la taxa per serveis detallats en la
tarifa primera, epígrafs primer i segon, finalitzat el termini d’ingrés establert en el calendari fiscal, suposarà la
voluntat del subjecte passiu que se suspengui el subministrament d’aigua potable.

Article 12.- En els supòsits de fuites d'aigua degudament acreditades com un fet fortuït no atribuïble a
negligència dels abonats, s'aplicarà el mateix que s'estableix pel canon de l'ACA a l'apartat número 7, de
l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre .

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques,
CERTIFICO
Que la present ordenança, és una refosa de l’ordenança fiscal aprovada inicialment i
publicada al BOP de Lleida número 157 del dia 31 de desembre de 1998, i de les
modificacions que s’han anat produïnt per acord de Ple, fins al dia d’avui, degudament
publicades al Butlletí oficial de la província de Lleida.
Que la darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple en
sessió celebrada el 30 d’octubre de 2018, entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de
gener de 2019 , i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
Que aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP núm. 213 de data 05 de
novembre de 2018 i la definitiva al BOP núm. 246 de data 21 de desembre de 2018.
I per què així cosnti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018
Vist i plau
L’alcalde
Enric Mir i Pifarré

