AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NUM.10.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.-

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 24, 4t de la Llei 39/1.998, 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 de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r. Subjectes passius
1.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques , així com les entitats a que es fa refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, que
constitueixin el fet imposable de la taxa.
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, d’acord amb el que estableix en tot
moment el Reglament del Servei.
Els substituts dl contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.
Article 4rt. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
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.
En 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.
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:
Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
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’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 estarà exempt de
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5è. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes.

a) Tarifes de subministrament d’aigua
Mínim de consum

10 m³/uc/mes

Preus del subministrament
Ús domèstic
Fins al mínim
Del mínim al doble del mínim
Excés del doble del mínim
Ús industrial
Quota de Gestió de Planta

0,4805 €/m³
0,8289 €/m³
1,2708 €/m³
0,8289 €/m³
2,79 €/uc/mes

b) Conservació de comptadors
Fins a 13 mm
De 15 i 20 mm
25 i 30 mm
De més de 30 mm

0,95
1,44
2,38
4,78

c)

Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març

€/ab/mes
€/ab/mes
€/ab/mes
€/ab/mes

0,0238€/m³

Article 7è. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa quarta de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit
previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
L’Ajuntament o qui gestioni en nom seu, prepararà trimestralment una liquidació, en base a les
lectures o estimulacions dels consums realitzats en el trimestre anterior. Aquestes liquidacions
es presentaran als subjectes passius mitjançant la forma de factures – liquidació que es
remetran als subjectes que no tinguin domiciliat el pagament o bé a les entitats financeres on
estiguin domiciliats els pagaments.
El termini de pagament en període voluntari serà amb caràcter general d’un mes, des de la data
de recepció de la liquidació.
En general, transcorregut tres mesos des de la conclusió del període en què es posen al
cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquesta ordenança, s’iniciarà el període
executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de
demora.
L’inici i seguiment de la via executiva no serà incompatible amb la presa d’altres mesures
suspensives o resolutòries previstes en la legislació específica del subministrament d’aigua, així
com en el Reglament del Servei.
Article 9è. Notificació 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
En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments 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.
Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió
en la matrícula de contribuents.
Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1
de gener.
De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot
obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per internet duran la quinzena anterior a
aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.
Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat hagi aportat una
contrasenya indicativa particular.
Article 10è. Gestió per concessió
En cas que el servei es presti mitjançant una concessió administrativa, s’estarà en tot cas al que
estableixi el Reglament del Servei i el contracte de concessió.
Article 11.-Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributaria
i la seva normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
1. S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2. La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la
corporació en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2018, i definitivament, en no haver-se
presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 246 de 27 de desembre de 2018, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació;
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.
PORTBOU, 28 de desembre de 2018

