Ajuntament de Rodonyà
ANUNCI
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"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Rodonyà. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 28EC5FD4714341CEA0D3FAD7F2A9B6B2 i data d'emissió 13/11/2020 a les 13:33:44

L' acord s'ha sotmès a informació pública durant 30 dies mitjançant la publicació d'edictes
al tauler de l'Ajuntament; al BOP de Tarragona amb CVE 2020-06724 de data 30.09.2020
i en el portal de transparència d'aquest Ajuntament (https://www.seue.cat/ca/web/rodonya/govern-obert-i-transparencia). Durant el termini d'informació
pública no s'han presentat les al·legacions per la qual cosa l'acord ha esdevingut definitiu.

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua, incloent-hi els
drets de connexió i col·locació i utilització de comptadors.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i
subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, 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 què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis de distribució i
subministrament d’aigua, que constitueixen 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 del immobles,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
Article 4t.- Responsables i successors
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de
la Llei General Tributària.
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Es transcriu tot seguit el text definitiu de l'aprovació de l'Ordenança fiscal aprovat:

Pàg. 1-4

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària del 18.09.2020, va aprovar amb caràcter
provisional la modificació de la taxa pel subministrament d'aigua i l'aprovació provisional de
l'ordenança corresponent.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua al nucli urbà

EUR

Tarifa mínima: 10m3 mensuals per escomesa (30 m3 trimestrals)

0,4508 €

Tarifa per excés del mínim: per cada m3 consumit a partir dels
30m3 trimestrals per escomesa

0,5710 €

Tarifa segona. Subministrament a les urbanitzacions
l’Alzineta, Santa Cristina, Mas d’en Bosc i Mas Mateu amb
gestió de la comunitat de veïns

EUR

Tarifa mínima: 10m3 mensuals per escomesa (30 m3 trimestrals)

0,4508 €

Tarifa per excés del mínim: per cada m3 consumit a partir dels
30m3 trimestrals per escomesa

0,6610 €

Tarifa tercera. Subministrament a les urbanitzacions
l’Alzineta, Santa Cristina, Mas d’en Bosc i Mas Mateu amb
gestió de l’Ajuntament

EUR

Tarifa mínima: 10m3 mensuals per escomesa (30 m3 trimestrals)

0,6190 €

Tarifa per excés del mínim: per cada m3 consumit a partir dels
30m3 trimestrals per escomesa

0,8410 €

Tarifa quarta. Connexions i d’altres
Conservació dels comptadors (tarifa trimestral)
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EUR
2,00 €
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Article 6è.- Quota tributària
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1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 5è.- Beneficis fiscals
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EUR

Dret de connexió i instal·lació del comptador

100,00 €

Connexió des de l’escomesa fins a la canonada general amb
obres associades

200,00 €

Article 7è.- Meritació
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50,00 €

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
des del moment en què s’inicia la prestació del servei.
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Reposició del comptador en instal·lació existent

2. 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.
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Tarifa quarta. Connexions i d’altres

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa quarta s’exigirà en règim d’autoliquidació. A
aquests efectes, quan se sol·licita la prestació del servei es farà l’ingrés corresponent.
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els
consums les quanties que corresponguin de les tarifes primera a tercera.
3. La liquidació es practicarà trimestralment.
Article 9è.- Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada amb
l’impost sobre el valor afegit, que haurà de suportar el subjecte passiu.
Article 10è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Article 11è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
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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
facin 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 porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 18.09.2020 i que ha quedat definitivament aprovada en data
13.11.2020, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
Rodonyà, a 13 de novembre de 2020
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Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
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3. En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de
la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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