30-Aigua 2019

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 30
PREU PRIVAT PER DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE
COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4.t) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua i col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2 – Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local que derivi de la distribució d’aigua i col·locació i
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 3 – Obligats tibutaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la
taxa.
Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari 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 que es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
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 cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.
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Article 5 – Exempcions i bonificacions
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin la llicència per distribució d’aigua i col·locació i utilització de
comptadors i instal·lacions anàlogues, necessaris per als serveis de comunicacions que
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
3. No obstant el disposat en l’apartat anterior, en l’article 6 d’aquesta Ordenança figura
l’aplicació de tarifes reduïdes quan els subjectes passius acreditin reunir els requisits
establerts a l’efecte.
4. Totes les dades fiscals que tinguin incidència sobre la determinació dels elements
tributaris hauran de ser acreditats degudament pels que al·leguin davant el Servei
d’Intervenció de l’Ajuntament.
5. Per tenir dret a la quota reduïda hauran de ser acreditats degudament els ingressos
globals de tots els residents a l’habitatge. Per això s’haurà d’aportar la següent
documentació, dins del termini que anualment s’assenyali:
-

Declaració segons model que facilitarà l’Ajuntament, del nombre de residents a
l’habitatge i dels ingressos anyals globals de tots ells.
Còpia justificativa dels ingressos declarats (última declaració de l’IRFP).
Certificat d’exempció de l’IRPF.

Article 6 – Quota tributària
La quota tributària, expressada en euros, consistirà en la quantitat resultant d’aplicar la
tarifa següent:
Epígraf primer.- Consum d'aigua:
ABONATS SENSE COMPTADOR
Quota Fixa
Habitatges i petits consumidors:

16,18 €/ut.consum/mes

ABONATS AMB COMPTADOR
Quota fixa de servei:

5,38 €/ut.consum/mes

Tarifa de subministrament
Ús domèstic:
Fins a 10 m3./ut.consum/mes:
Més de 10 a 30 m3./ut.consum/mes:
Més de 30 m3./ut.consum/mes:

0,4143 €/m3
0,6827 €/m3
1,0677 €/m3

Ús industrial:

0,7061 €/m3
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Tarifa reduïda:
Habitatges quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors
al salari mínim interprofessional, hauran de satisfer el 50% de la quota que correspongui.
Epígraf segon.- Conservació de comptadors:
Quota fixa mensual:

0,94 €/ab./mes

Epígraf tercer.- Col·locació de comptadors:
Instal·lació escomesa existent sense comptador:
Subministrament i col·locació de trampa,
incloent-hi la part d’obra civil amb els
seus corresponents materials:

204,75

Instal·lació escomesa nova sense comptador:
Subministrament i col·locació de trampa,
incloent-hi la part d'obra civil amb els
seus corresponents materials:
Accessoris muntatge aplicable a escomesa nova:

316,95
53,51

Instal·lació comptador DN 13 mm sobre escomesa existent:
Subministrament de comptador DN 13 mm,
incloent-hi la verificació oficial:

68,92

Instal·lació comptador, inclòs material auxiliar:

26,49

Emissor de telelectura:
Precinte comptador:

118,01
0,12

Instal·lació escomesa nova amb comptador DN 13 mm:
Subministrament i col·locació de trampa,
incloent-hi la part d'obra civil amb els
seus corresponents materials:

316,95

Subministrament de comptador DN 13 mm,
incloent-hi la verificació oficial:

68,92

Instal·lació comptador, inclòs material auxiliar:

27,94

Accessoris muntatge aplicable a escomesa nova:

53,51

Emissor de telelectura:

118,01
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Precinte comptador:

0,12

Instal·lació escomesa existent amb comptador DN 13 mm:
Subministrament i col·locació de trampa,
incloent-hi la part d'obra civil amb els
seus corresponents materials:

200,36

Subministrament de comptador DN 13 mm,
incloent-hi la verificació oficial:

68,92

Instal·lació comptador inclòs material auxiliar:

26,49

Emissor de telelectura:
Precinte comptador:

118,01
0,12

Epígraf quart.- Drets municipals de connexió:
Fins a 5 habitatges o locals:
75,00
De 6 a 10 habitatges o locals:
100,00
De 11 a 15 habitatges o locals:
125,00
De 16 a 20 habitatges o locals:
152,00
De 21 a 25 habitatges o locals:
175,00
De 26 a 30 habitatges o locals:
199,00
De 31 a 35 habitatges o locals:
224,00
De 36 a 40 habitatges o locals:
249,00
Més de 40 habitatges o locals a raó d'igual percentatge que l'anterior.
En aquestes quotes i drets municipals de connexió, cal afegir l'IVA vigent.
Article 7 – Meritació i període impositiu
1. Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el
de concessió de la llicència, si la mateixa va ser sol·licitada.
2. Quan s’ha produït la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de
competència local sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de
l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. La meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
2. La liquidació de la taxa es practicarà trimestralment, coincidint amb els períodes naturals,
és a dir, tancada a 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre, tot i que
atenent a les circumstàncies del servei, aquesta podrà realitzar-se mensualment, tancant-se
al venciment del mes.
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Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
aprovat per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2015,
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
El Secretari,

Vist i plau,
L’Alcalde,
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