AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15.

Reguladora de la taxa pel:

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 1r.- Fonament Legal i Naturalesa
Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 58 en relació a
l’article 20.4.t, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat
text legal.
Així aquest Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Distribució d’Aigua Potable,
incloent-hi els drets de connexió i la col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2n.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de subministrament
d’aigua potable, els drets d’enganxament, la col·locació i la utilització dels comptadors.

Article 3r.- Subjecte Passiu
Són Subjectes Passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei que constitueix
el fet imposable de la taxa.
Tindran la condició de substituts del contribuent, donat que aquesta és una taxa per un
servei que beneficia i afecta als ocupants d' habitatges i locals, els propietaris dels
immobles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.

Article 4t.- 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 copartíceps 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.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva
inconveniència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
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a) quan s’hagi comès una infracció Tributària Simple, de l’import de la sanció.
b) quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents a la data de finalització.
4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst a
la Llei General Tributària.

Article 5è.- Beneficis Fiscals
a) Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues
vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una
vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que
acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors
al Salar Mínim Interprofessional.
d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la
següent documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici
anterior i fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol
altre mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any
empadronats a Castellfollit de la Roca.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni
aquella que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a
d’altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Article 6è.- Quantia de la Taxa
1.- L’ import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del
cost real o previsible del servei.
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2.- Al tractar-se de preus i tarifes subjectes al règim de preus autoritzats hauran de
seguir pel seu establiment i modificació la normativa específica establerta en l’ordre de
28 de setembre de 1988 de la Generalitat de Catalunya.

Article 7è.- Quota Tributària
Les tarifes d’aquesta taxa resten supeditades a l’actualització que l’Ajuntament proposa
a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, que les haurà d’autoritzar.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Dret d’escomesa ...............

146,01€

NOTA: Caldrà afegir-hi l’import dels materials i treballs necessaris per a la col·locació dels comptadors
i accessoris, així com les despeses necessàries de connexió des de la xarxa fins l’entrada particular de
l’escomesa.

Subministrament Aigua Potable:
•

Ús domèstic i agrícola:
Fins a 30 m3/trimestre:..................0,8893€/m3.
Excés de 30 m3/trimestre:.............1,0556 €/m3.

•

Ús industrial:
Fins a 30 m3/trimestre:...................0,8893€/m3.
De 31 a 210 m3/trimestre:..............0,9922€/m3.
Excés de 210 m3/trimestre:............1,0932€/m3.

•

Conservació de comptadors: .........0,7229€/comptador/mes.

Preus no tributaris per ús fraudulent de l’aigua:
Frau detectat en comptador (*).....................520,74€
Frau detectat en escomesa (*)..................1.221,66€
(*) No inclou el preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació
Nota: Les unitats mínimes, les tarifes de subministrament i la conservació i el
manteniment dels comptadors, estaran subjectes a la tramitació específica de la
Comissió de Preus de Catalunya que les ha d’autoritzar.
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Article 8è.- Meritament i Període Impositiu
1.- En els supòsits contemplats en l’epígraf primer, relatius a les altes i/o modificacions
de les instal·lacions d’ús particular, la taxa es meritarà quan s’iniciïn els treballs, encara
que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’enganxament del servei.
2.- El subministrament contemplat en els epígrafs 2n. i 3r., el meritament tindrà lloc
quan s’iniciï la prestació del servei i cada 1 de gener de cada any successiu a l’alta.
Els períodes impositius coincidiran en cada període de facturació establert per
l’Ajuntament, un cop efectuades, pels serveis Municipals corresponents, les lectures de
comptadors, les quals registren el consum periòdic efectuat.

Article 9è.- Normes de gestió de la Taxa
1.- Quan se sol·liciti l’alta al servei s’ingressarà la quota resultant de l’aplicació de les
tarifes de l’epígraf primer de l’article 6 anterior.
2.- Tractant-se de la taxa de venciment periòdic pel subministrament d’aigua, establerta
als epígrafs 2on.i 3er. el pagament s’efectuarà trimestralment.
El Subjecte Passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària en el pagament de la taxa de
venciment periòdic.
3.- En la mateixa factura / rebut, confeccionada periòdicament, hi constaran els imports
Repercutits segons la normativa legal establerta i que fa referència a l’increment de la
Taxa de Sanejament (I.T.S) i al Cànon d’Infraestructura Hidràulica (C.I.H.)

Article 10è.- Incidència de l’IVA
En la determinació de la quantia de les tarifes de l’article 7 anterior no s’hi inclourà
l’impost sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi
en virtut del que s’estableix a l’article 7è, apartat 8 lletra b) de la Llei 37/1992 de 28 de
desembre de l’Impost s/Valor Afegit.

Article 11è.- Notificació de la Taxa
1.- La notificació del deute tributari a les altes es realitzarà a l’interessat, en el moment
de la seva sol·licitud, amb caràcter previ a la prestació del servei.
2.- En l’aplicació de les tarifes pel subministrament continuat i periòdic, la notificació
i/o domiciliació de la facturació es farà d’ acord amb les instruccions cursades a la
notificació de l’apartat anterior.
3.- A l’empara del que es preveu en la Disposició Transitòria 2ona. 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
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individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic que substitueixi.

Article 12è.- Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa a la
Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.

DILIGÈNCIA: Per Resolució A-78/06 tarifes de subministrament de la Comissió de
Preus de Catalunya, de data 13/6/2006, s’autoritzen les modificacions de les tarifes de
subministrament a aplicar en el consum a partir de l’endemà de la data de la Resolució
de la Comissió de Preus

Diligència de modificació
Aquesta diligència és per fer constar que aquesta ordenança serà vigent des de
l’1/1/2016

Diligència de transcripció:
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017.
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

