ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. TAXA PEL SERVEI
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE
Article 1. Fonament
S'estableix la taxa pel servei municipal de subministrament d'aigua potable a l'empara
del que disposa l'art. 20.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la connexió a la xarxa municipal d'aigua potable i
recepció del servei.

Article 3. Subjecte passiu
a) Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els sol·licitants del servei que
hagin signat la corresponent pòlissa d'alta.
b) Estaran solidàriament obligats al pagament els que utilitzin el servei encara que no
siguin els signants de la pòlissa.
c) Podran ser subjectes passius les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei General
Tributària.

Article 4. Tarifa i quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Habitatges:
Mínim facturable: 20m2 al quadrimestre ..........................................0,187380 euros/m3
Fins a 40m3 al quadrimestre ................................................................0,187380 euros/m3
Més de 40m3 al quadrimestre ..............................................................0,312300 euros/m3

No habitatges:
Mínim facturable: 20m3 al quadrimestre ................................................0,3123 euros/m3
Més de 20m3 al quadrimestre .................................................................0,3123 euros/m3
Drets d’escomesa ...........................................................................................130,00 euros

Article 5. Acreditament
La taxa s'acreditarà en el moment d'autoritzar-se l'escomesa a la xarxa d'aigua potable
municipal.

Article 6. Declaració, liquidació i ingrés
La taxa es liquidarà i es farà efectiva per bimestres naturals, prèvia lectura dels aparells
de mesura pels serveis municipals. Els drets d'escomesa es faran efectius a la signatura
de la corresponent pòlissa d'abonament.

Article 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions s'aplicarà el que
disposen els art. 77 i següents de la Llei General Tributària.

Article 8. Legislació supletòria
En tot el no previst per la present ordenança, regirà el que disposa la Llei General
Tributària, la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la normativa concordant.

Disposició final
La present ordenança aprovada pel Ple de la Corporació el 27 d'octubre de 1998, entrarà
en vigor el dia 1 de gener de 1999.
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