Ajuntament de Vilanova de la Barca
Ordenança Fiscal núm. 13
TAXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.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 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de distribució d'aigua,
inclosos els drets de connexió a la xarxa i la utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues,
quan el servei o subministrament sigui prestat per l'Ajuntament, en els termes especificats en les
tarifes contingudes a l'article 6 de la present 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 33 de la Llei General Tributària
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei de distribució d'aigua que
constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Quan el subministrament o servei 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 els beneficiaris.
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 33 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 el subministrament 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
1. Aplicació de bonificació de la tarifa de l’aigua en els casos de fuita.
L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els
supòsits i condicions detallats en els següents apartats, una bonificació en el preu de
l’aigua, en base els càlculs també determinats en aquesta ordenança.
1.1. Supòsits per a l’aplicació de la bonificació per fuita
Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la corresponent bonificació en el
preu de la tarifa de l’aigua els casos següents:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de
l’usuari de l’aigua.
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat
subministradora la documentació justificativa de la reparació/subsanació de
la fuita.
1.2. Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita
a) Sols es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client i
cada 5 anys.
b) L’excés de consum ha de suposar un increment del 100 % sobre el volum
màxim dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de
la data que s’acredita la fuita. I alhora suposar una mitja de consum igual o
superior a 40 m3 mensuals per cada usuari del contracte.
c) En el cas de comptadors generals amb comptadors divisionaris, s’aplicarà
aquesta normativa considerant el comptador general pare, com si es tractés
d’un comptador únic per a tota la comunitat.
1.3. Càlcul de la bonificació per fuita
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per
motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:
- Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels
consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què
s’acredita la fuita.
- Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa de
l’aigua vigents en el període de consum de la factura en què s’acredita la fuita.
- Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat i el real,
s’aplicarà el preu del primer bloc de la tarifa vigent en el període de consum de la
factura en què s’acredita la fuita.
1.4. Pagament de la factura resultant

La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul de la bonificació, serà liquidada pel
client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva presentació per
part de l’empresa subministradora.
2. No s’aplicarà cap altra exempció, bonificació ni reducció per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua
A. Quota de servei ................................................................... 1,9700 euros/abonat/mes
B. Consum fins a 12 m3/abonat/mes ..................................................... 0,1789 euros/m3
C. Consum de 12,001 a 30 m3/abonat/mes ........................................... 0,2632 euros/m3
D. Consum excés de 30,001 m3/abonat/mes ......................................... 0,4211 euros/m3
Conservació de comptadors
A. Quota única .......................................................................... 4,0086 euros/abonat/mes
Altes del servei
A. Per cada connexió a la xarxa ............................................................. 146,3724 euros.”
Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa acredita quan s’inicia la prestació del servei.
Article 8. Règim de declaració d’ingrés
1. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà en el moment de la
presentació, al qui estigui obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.
2. La taxa per recepció del subministrament detallat a l’article sisè es determinarà aplicant
sobre els consums la quantia que en l’esmentada tarifa es conté.
3. La liquidació es practicarà semestralment tant pel que fa als consums d’aigua com a la
conservació.
4. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament
els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període executiu
que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministrament continuats, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.

3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així d’autoritzi, se li notificarà la
inclusió en la matrícula de contribuents.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i a la seva normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no haver-se
presentat cap reclamació dins del termini d'exposició pública de 30 dies, regirà a partir del dia 1
de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expresses.
Aprovada la modificació de la present Ordenança fiscal, per a l’exercici de 2012 i següents,
segons acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2011, i
publicada definitivament al BOP núm. 175, de data 10 de desembre de 2011.

