ORDENANCES FISCALS 2010

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A8 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 24.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua,
inclosos els drets de connexió a la xarxa general, instal·lació de comptadors i instal·lacions
anàlogues, prestats per aquest Ajuntament a través de l’empresa SOREA.
Article 3r. Subjectes passi
4 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 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de
distribució d’aigua i altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de
la taxa.
5 Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats
o rebuts per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris dels immobles,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Article 4t. 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. La responsabilitat s’exigirà
en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 5è. Titularitat
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’interessant que pretengui adquirir la titularitat d’activitat econòmica, prèvia conformitat
del titular actual podrà sol·licitar de l’Ajuntament o de l’empresa SOREA certificat dels
deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada.
Article 6è. Beneficis fiscals
1. No s’apliquen exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 7è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Concepte

Quantia

1. Servei de subministrament d’aigua en baixa
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1.1. Quota fixa de servei
(segons diàmetre del comptador)
EUR/unitat consum/mes
1.1.1. Fins a 13 mm
1.1.2. De 15 mm
1.1.3. De 20 mm
1.1.4. De 25 mm
1.1.5. De 30 mm
1.1.6. De més de 30 mm
1.2. Tarifes de subministrament
EUR/m3
1.2.1. Ús domèstic (*)
1.2.1.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes
1.2.1.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes
1.2.1.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes
1.2.1.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes
1.2.2. Ús industrial
1.2.2.1. Fins a 15 m3/unitat consum/mes
1.2.2.2. De 15 a 30 m3/unitat consum/mes
1.2.2.3. Excés de 30 m3/unitat consum/mes
1.3. Ús municipal (excés de 95.600 m3/any)
2. Servei de subministrament d’aigua en alta
2.1. A persones abonades en alta
EUR/m3
2.1.1. Tarifes de subministrament
2.1.1.1. Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA
a) Fins al volum establert al conveni
b) Excés del volum establert al conveni
2.1.1.2. Sant Feliu
2.2. A persones abonades en baixa
2.2.1. Quota fixa de servei
(segons diàmetre del comptador)
EUR/unitat consum/mes
2.2.1.1. Fins a 13 mm
2.2.1.2. De 15 mm
2.2.1.3. De 20 mm
2.2.1.4. De 25 mm
2.2.1.5. De 30 mm
2.2.1.6. De més de 30 mm
2.2.2. Tarifes de subministrament
EUR/m3
2.2.2.1. Ús domèstic (*)
2.2.2.1.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes
2.2.2.1.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes
2.2.2.1.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes
2.2.2.1.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes
2.2.2.2. Ús industrial
2.2.2.2.1. Fins a 15 m3/unitat consum/mes
2.2.2.2.2. De 15 a 30 m3/unitat consum/mes
2.2.2.2.3. Excés de 30 m3/unitat consum/mes

2,87
4,42
9,75
13,45
14,70
29,30

0,1714
0,2395
0,5467
2,3670
1,1858
1,3776
1,6403
0,6068

0,4161
0,6941
1,0725

2,87
4,42
9,75
13,45
14,70
29,30

0,7465
0,9402
1,1948
2,7209
1,5797
1,8942
2,1875

3. Conservació de comptadors i escomeses
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(segons diàmetre del comptador)
EUR/unitat consum/mes
3.1. Fins a 13 mm
3.2. De 15 mm
3.3. De 20 i 25 mm
3.4. De més de 25 mm
4. Instal·lació d’escomeses del servei d’aigua
EUR per instal·lació
4.1. Escomeses individuals
4.1.1. Tipus C
4.1.2. Tipus D
4.1.3. Tipus E
4.2. Escomeses sobre bateria
4.2.1. 13 mm
4.2.2. 15 mm
4.2.3. 20 mm
4.2.4. Escomeses que tinguin la canonada general a més de
4 m de la façana on s’ubiqui el comptador: es cobrarà
per cada metre linial que excedeixi el següent
4.2.4.1. En carrers amb asfalt
4.2.4.2. En carrers amb vorera de formigó
4.2.4.3. En carrers de terra sense reposició
4.2.5. Trasllat del comptador
4.2.6. Suplement sobre bateria
4.2.7. Canvi de nom
4.2.8. Represa del servei
4.2.9. Passar d’obres a definitiu
4.3. Escomesa amb comptador electrònic
4.3.1. Tipus D
4.3.2. Tipus E
4.4. Comptador electrònic sobre escomesa bateria
4.4.1. Comptador electrònica 15 mm
4.4.2. Comptador electrònic 20 mm
5. Drets municipals
5.1. Alta al servei
(segons diàmetre del comptador)
EUR
5.1.1. Ús domèstic
5.1.1.1. Fins a 13 mm
5.1.1.2. 15 mm
5.1.1.3. 20 mm
5.1.1.4. 25 mm
5.1.1.5. 30 mm
5.1.1.6. De més de 30 mm
5.1.2. Ús industrial
5.1.2.1. Fins a 13 mm
5.1.2.2. 15 mm
5.1.2.3. 20 mm
5.1.2.4. 25 mm
5.1.2.5. 30 mm
5.1.2.6. De més de 30 mm
5.2. Trasllat del comptador
5.3. Canvi de nom
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0,45
0,69
1,09
2,77

773,32
782,71
795,96
79,03
88,42
101,67

103,55
37,47
24,66
28,17
87,40
0,00
35,94
12,75
853,32
875,06
160,34
182,08

107,75
134,70
222,25
289,55
437,35
868,70
225,25
262,60
437,75
606,10
868,70
1.730,55
3,20
0,00
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5.4. Represa del servei

3,20

(*) Tarifa “famílies nombroses” (d’aplicació a les unitats de convivència residents
en el municipi): en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior
a 3, s’ha d’incrementar el 2n bloc de consum en 3 m3/mes per cada persona
addicional que hi convisqui
2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que
es repercutirà segons la normativa que el regula.
3. Les tarifes recollides en aquest article estan subjectes a autorització per part de la
Comissió de Preus de Catalunya i no es podran aplicar mentre aquest òrgan no
concedeixi l’autorització preceptiva. En cas que les tarifes autoritzades siguin diferents
de les recollides a l’ordenança fiscal, s’aplicaran en tot cas les que hagin estat
autoritzades.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa cinquena i sisena s’exigirà en règim
d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació.
2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a la tarifa primera, segona i tercera
es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es
contenen.
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina del
concessionari del servei. La recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el previst a la
Llei General Tributària i demés lleis de l’estat reguladores de la matèria, així com les
disposicions dictades pel seu desenvolupament i malgrat l’anterior, correspondrà el gestor
del Servei Municipal l’elaboració dels corresponents llistats als efectes d’identificació dels
corresponents subjectes passius, així com la seva recaptació en període voluntari.
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la
segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la
taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.
5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió del període del pagament en voluntària
s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i
dels interessos de demora.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 17 de novembre de 2009 i començarà a regir a partir de l’1 de gener de
2010 en substitució de la taxa vigent fins aquesta data i es mantindrà vigent fins que
l’Ajuntament acordi la seva modificació anual.
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