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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

Article 1. 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 20 a 27 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua potable.
Article 2. 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, prestats per aquest Ajuntament a través de l’empresa
SOREA.
Article 3. Subjecte passiu
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 dels immobles,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Article 4. Responsables
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.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. Reducció aplicable a les famílies nombroses i famílies monoparentals.
Aquelles famílies que tinguin la condició de família nombrosa o bé monoparental
gaudiran d’una reducció en el preu de les tarifes de l’aigua en proporció al número
d’integrants de la família.
Hauran d’acreditar el títol de família nombrosa o monoparental segons els criteris
establerts pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. Altres beneficis fiscals.
No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer

(*) Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Mínim de consum facturable:
Alcanar/ Les Cases d'Alcanar
Ús domèstic……………………………..… 8 m3/ut.consum/mes
Ús industrial……………………………… 10 m3/ut.consum/mes
Alcanar-Platja……………………………. 12 m3/ut.consum/mes
* Tarifes subministrament d’aigua
Alcanar/ Les Cases d'Alcanar
Ús domèstic:
Fins a 8 m3/u.c./mes…………………… … …
De 8 a 14m3/u.c./mes…………………… …...
De 14 a 20 m3/u.c./mes.....................................
Excés de 20 m3/u.c./mes...................................

0,4073 € / m3
0,6473 € / m3
0,7701 €/ m3
0,8928 €/ m3

Ús industrial :
Fins a 10 m3/u.c./mes……………………..
De 10 a 20 m3/u.c./mes………………….
Excés de 20 m3/u.c./mes.............................
Tarifa Alcanar Platja:

0,5580 € / m3
0,8928 € / m3
1,0045 €/ m3

Ús domèstic:
Fins a 12 m3/u.c./mes……………………..
De 12 a 18 m3/u.c./mes… … … … … …
De 18 a 24 m3/u.c./mes..............................
Excés de 24 m3/u.c./mes............................

1,0045 € / m3
1,3728 € / m3
1,6183 € / m3
1,8973 € / m3

** Tarifa. Subministrament aigua.
Conservació de comptadors....……………. 0,48 € / abonat / mes
Connexions...............................………..
25,90 €
2. La taxa per recepció dels subministrament detallats a les tarifes es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.
Article 7. Reducció de tarifa per determinats col.lectius.
A aquells col.lectius establerts a l’article 5è, s’ampliaran els trams de consum amb 4
m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones, que formi part
de la unitat familiar de l’abonat prèvia petició del titular del subministrament i
s’aplicarà la tarifa corresponent al primer tram. L’ampliació dels trams de consum es
farà efectiva el trimestre posterior a la petició.
El titular del subministrament haurà de d’estar empadronat i residir de forma habitual i
continua a la vivenda. L’ampliació dels trams de consum es renovarà anualment, prèvia
comprovació que la situació no ha variat.
Per el beneficiari caldrà aportar:
-

Fotocopia DNI
Certificat de convivència
Títol acreditatiu de família nombrosa o monoparental acreditat pel Departament
competent de la Generalitat de Catalunya.

Article 8. Normes de gestió
1. La prestació del servei quedarà regulada pel contracte signat per les part, i en el
seu cas, pel reglament d'aplicació.
2. A cada vivenda on s'utilitzi el subministrament d'aigua potable hi haurà un
comptador, que es col·locarà en el lloc que assenyalin els serveis municipals, per tal de
permetre una clara lectura.
Article 9. Meritació
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, amb periodicitat trimestral.

2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui
obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.

Article 10. Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a
l’impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 11. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, d’acord amb allò que determina
l’article 11 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.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2012. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

