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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

OF NÚM. 16 - TAXA SUBM. AIGUA POTABLE Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora
de la taxa pel subministrament domiciliari d'aigua
potable

Localització de l'activitat

Ordenança fiscal núm. 16
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) 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 del servei de distribució d’aigua, inclòs el
dret de connexió i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan el
servei o subministrament sigui prestat per l’Ajuntament.
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’article 35.4 de la Llei general tributària
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució 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,
aquest propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
3. Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.
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Article 4. 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.
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.
Article 5. Acreditament.
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten la connexió, i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 6. Beneficis fiscals.
1. 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.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, d’acord amb el principi de capacitat econòmica,
gaudiran de l’aplicació de tarifes mínimes fins a un màxim de 75 m3 per trimestre les
unitats familiars amb títol de família nombrosa amb un consum trimestral superior als 30
m3 i que compleixin els següents requisits:
a) Que l’ingrés per càpita de cada membre de la unitat familiar (família nombrosa) no
sigui superior al salari mínim interprofessional. Aquesta quantitat es calcularà dividint
els ingressos globals de la unitat familiar entre el nombre total del seus membres.
b) Que siguin titulars del comptador.
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c) Que la bonificació es sol·liciti al principi de cada anualitat i fins el 15 de febrer, atès
que l’atorgament d’aquesta bonificació en un exercici no pressuposa la pròrroga
automàtica per a exercicis futurs.
3. A la sol·licitud en què es demani la bonificació s’hauran d’acompanyar els següents
documents:






Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o document equivalent.
Fotocòpia de l'última declaració de l’IRPF de cadascun dels components de la unitat
familiar, o en el seu cas certificat expedit per l’Agència estatal d’administració
tributària en què s’acrediti l’exempció de la declaració d’aquest impost i on hi constin
les rendes obtingudes; o bé autorització a l’Ajuntament per tal que aquest obtingui
directament aquestes dades a l’Agència tributària.
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o del llibre de família.
Volant de convivència.

4. Una vegada efectuada la valoració, les sol·licituds que reuneixin els requisits anteriors
s'aprovaran per resolució de l'Alcalde.
Article 7. Quantia.
7.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
1. Ús domèstic
a) Mínim (fins 30 m3 trimestrals)
b) Sobreconsum
1. Excés de 30 m3 a 60 m3 trimestrals
2. Excés de 60 m3 trimestrals
c) Aforaments
2. Ús industrial
a) Comptador
b) Aforaments
3. Ús agropecuari
a) Comptador
b) Aforaments
4. Ús comercial

0,5156 €/m3
1,3259 €/m3
1,9230 €/m3
2,7238 €/m3
0,7198 €/m3
4,3976 €/m3
0,7198 €/m3
4,3976 €/m3
0,6024 €/m3

Tarifa segona. Drets de connexió
1. Domèstic
2. Comercial/Industrial/Agropecuari
3. Obres

37,50 €
37,50 €
37,50 €
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Tarifa tercera.
Conservació aforaments i comptadors
1. Aforaments
2. Comptadors
a) Fins a 13 mm de diàmetre
b) Fins a 20 mm de diàmetre
c) Fins a 30 mm de diàmetre
d) Fins a 40 mm de diàmetre
e) Més de 40 mm de diàmetre

1,71 €/mes
1,50
1,70
2,52
3,38
4,22

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

7.2. Els mínims de consum facturables són els següents:
1. domèstic/comercial: 10 m3/mes
2. industrial/agropecuari: 20 m3/mes
3. aforaments: segons contracte
7.3. En els supòsits de restabliment del servei derivat de frau detectat en l’escomesa o en el
comptador, seran d’aplicació les tarifes següents:
a) Fraus detectats en el comptador
b) Fraus detectats en l’escomesa

367,07 €*
1.062,42 €*

* A aquesta tarifa s’haurà d’afegir el preu del comptador si cal substituir-lo per manipulació

Article 8. Liquidació, gestió i recaptació.
La liquidació, gestió i recaptació d’aquesta taxa correspon a l’empresa concessionària
d’aquest servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de
juliol de 2014, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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