APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS PLE 03 DESEMBRE 2008.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
ORDENANÇA FISCAL Núm.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

(ALT EMPORDÀ)

4.16.-

TAXA

PER

SERVEIS

DE

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
Serveis de subministrament d’aigua.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics de
subministrament d’aigua especificats a l’annex d’aquesta Ordenança.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
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 que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Quan el subministrament o servei regulat en aquesta Ordenança sigui sol.licitat
o rebut per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels
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. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
totes les persones que siguin causants o col.laborin en la realització d’una
infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran
solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries de les esmentades Entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la
seva incumbència pel 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.
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c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 5.- BENEFICIS FISCALS
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes contemplades a
l’annex de la present Ordenança.
2. L’aplicació de la tarifa ve condicionada a l’aprovació de la mateixa per la
Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. Una vegada aprovada la
tarifa per la Comissió de Preus, serà d’aplicació immediata, i des d’aquell
moment les noves tarifes que es modifiquin no necessitaran cap altre tràmit
que la nova aprovació per la Comissió de Preus.
Article 7.- ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
2. El subministrament d’aigua es facturarà trimestralment, duent-se a terme la
inspecció i recaptació de la taxa 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 per al seu desenvolupament i malgrat l’anterior,
correspondrà al 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.
Article 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1. La taxa per subministrament s’exigirà mitjançant facturació trimestral.
2. Quan se sol.liciti la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de dret de connexió.
La no recepció de la factura no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el
període determinat per l’Ajuntament en el Reglament del Servei.
3. El subjecte passiu podrà sol.licitar la domiciliació del pagament de la taxa,
ordenant en aquest cas el pagament en compte bancari.
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Article 9.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars
s’efectuarà a l’interessat trimestralment després de la lectura de consum
realitzat.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si un cop verificada la factura resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. A l’empara del previst a la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998,
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu
de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual
substitueixi.
Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament i
Reglament del Servei d’aigua aprovat per l’Ajuntament en sessió del dia 8 de
març de 1993.
Article 11.- DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.009 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
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EL SECRETARI

ANNEX DE TARIFES
TAXA PER SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
A) TARIFES APROVADES PER LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA
Seran objecte d’aplicació les tarifes que per a cada servei, de forma
individualitzada, siguin aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya. Una
vegada aprovada la tarifa per la Comissió de Preus, serà d’aplicació immediata.
En cas contrari, s’aplicaran les tarifes vigents incrementades en l’IPC.
B) DRETS NOVES CONNEXIONS
Per cada comptador

134,30
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