ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
SERVICIS D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGÜES POTABLES.

De conformitat amb el que establix l'art. 15.2 i 16.2 en relació amb
l'article 57 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, l'Ajuntament de La
Vilavella fa ús de les facultats que la Llei li conferix per a la modificació de
l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per subministrament municipal d'aigua
potable modificant-se en els següents termes:
Article 1r.- Naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la CE, i per
l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i de conformitat amb el que disposa els articles 15 al 19 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, este Ajuntament modifica la taxa que té
establida per la prestació del servici de subministrament d'aigua potable que es
regirà per la present Ordenança Fiscal les normes de la qual atenen al que prevé
l'article 57, 20, i següents del citat Reial Decret Legislatiu.
La naturalesa de l'exacció és la taxa fiscal per la prestació del servici atés
que s' establix la recepció obligatòria del mateix per als ocupants de vivendes i
locals de zones urbanes i industrials del terme municipal per raons de salubritat,
establint l'article 86 de la Llei 7/85, que establix reserva legal a urbans o
industrials amb emplaçament favor de les Entitats Locals, entre altres activitats,
la d'abastiment d'aigua.
Article 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la present Ordenança, la prestació del
subministrament d'aigua potable que s' efectue a edificis, vivendes, obres,
locals, establiments industrials, hotelers, i locals compresos en terrenys
qualificats com a urbans o industrials amb emplaçament en llocs que es
determinen pels servicis tècnics municipals.
Així mateix integren el fet imposable els servicis d'instal·lació,
manteniment i conservació de comptadors, i instal·lació de les connexions a la
xàrcia principal d'abastiment d'aigua que es realitzarà per l'Ajuntament.

Article 3r.- Meritació.
S' esdevinga i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'
autoritze per l'Ajuntament el servici pel subministrament sol·licitat, i en tot cas
des que s' efectue la connexió a la xàrcia d'abastiment d'aigua.

Article 4t.- Subjecte passiu i responsables.
1.-Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques i les Entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades dels
servicis prestats per este Ajuntament.
2.-Són subjectes passius en concepte de substitució del contribuent els
propietaris dels immobles, els que podran repercutir si és procedent les
quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 5t.- Base imposable i Quota.
1. Dret d'enganxall i connexió.- A partir de l'entrada en vigor de la
present Ordenança, i amb quota que es realitzarà en un únic pagament, l'
import de quantes altes es produïsquen, ho serà en virtut dels calibres del
comptador instal·lat que a continuació es detalla, comprenent els drets
d'enganxall, connexió i comptador, amb una distància d'1 de 5 metres des
de la xàrcia fins al comptador. Si per causa justificada i sempre per via
pública a tots els efectes, s'haguera de sobrepassar la distància
assenyalada o muntatge d'un comptador de major calibre, es procedirà per
part dels Servicis Tècnics Municipals a determinar la conveniència i si és
procedent quantia que en este cas s' estime oportuna.
Calibre de 15mm……………………282,83 €
Calibre 30mm………………….……455,84 €
Per a comptadors emplaçats en bateria homologada (blocs etc…) que no
precisen d'actuacions especials, el dret d'enganxall i connexió seran:
Calibre de 15 mm ………………………. 217,56 €.
Calibre de 30 mm ………………………. 328,41 €.
2. Tarifa de l'aigua.- D'aplicació trimestral, la base de la tarifa vindrà
determinada per la quota de servici més la quota de consum.
a) QUOTA DE SERVICI: compren el manteniment de la encomesa
i comptador destinat al mesurament d'aigua subministrada a l'immoble:
Comptador calibre 15mm…………….. 7,38 €
Comptador calibre 30mm………… 19,17 €
b) QUOTA DE CONSUM: quantitat d'aigua mesura en metros
cúbics utilitzada en l'immoble trimestralment.
De 0 a 20 metres cúbics una quota mínima de 7,38 €€
De 21 a 80 metres cúbics a 0’26 € el m3
De 81 a 100 metres cúbics a 0,52 € el m3.
A partir de 100 m3 a 0’74 € el m3
3. Taxa.- La quantia de la Taxa s'aplicarà trimestralment, i serà la que s'
obtinga de l'aplicació de la Tarifa; així doncs l' import de la Taxa serà el
resultant de la suma de la quota de servici segons calibre del comptador més la

quota de consum.
Article 6t.- Instal·lacions.
1.-Prèvia sol·licitud d'alta, correspondrà als Servicis tècnics municipals la
determinació del calibre de connexió que en cada cas haja d'instal·lar-se .
Qualsevol actuació que haja de dur- se a terme per a les instal·lacions de
encomesa i emplaçament de comptadors, la seua actuació i emplaçament
s'efectuarà en terrenys de domini públic a tots els efectes.
2.- En els blocs o finques de més de tres vivendes o alçàries, s'instal·larà
un comptador general en via pública i una bateria (quadre homologat) en
l'interior de la finca on s'instal·laran els respectius comptadors divisionaris, i on
tindrà accés el personal autoritzat de l'Ajuntament per a efectuar la corresponent
lectura. Cas de produir-se diferència entre el comptador general i els
divisionaris durant el mateix interval de temps, la diferència s'imputarà a la
Comunitat de propietaris de l'edifici en qüestió, a la que es facturarà
trimestralment com un abonat més.
3.-De conformitat amb el REGLAMENT DE BÉNS DE LES
CORPORACIONS LOCALS RD 1.372/1.986, el trànsit i emplaçament de totes
les instal·lacions de la xarxa d'abastiment d'aigües ho serà en terrenys de domini
públic a tots els efectes, a excepció dels comptadors reflectits en l'apartat 2n
d'aquest article, en este cas correspondrà a l'Ajuntament el manteniment dels
comptadors, sent el propietari o mancomunitat dels mateixos a qui correspondrà
qualsevol tipus de manteniment de la xarxa d'abastiment que discórrega per
terrenys privats des del comptador general fins als divisionaris. Així doncs de
conformitat amb allò que s'ha expressat, qualsevol tipus d'instal·lació existent
amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Ordenança, així com
instal·lacions que per força major es considerarà hagen de transitar o emplaçarse en terrenys de caràcter privat, correspondrà al beneficiari o comunitat dels
mateixos el manteniment de les mateixes.
4. Serà únicament i exclusivament competència de l'Ajuntament, el
trasllat, maneig o qualsevol tipus d'actuació que haja de dur- se a terme en les
instal·lacions fins a la segona clau del comptador. D' observar- se manipulació
que pels Servicis municipals s' entenga poguera alterar el normal registre de
consum, al marge de la corresponent sanció, s'aplicarà a l'abonat una Taxa
d'igual quantia a la suma dels tres últims rebuts.
5. En cas d'avaria del comptador es prendrà com a base la mitjana de
lectura dels dos últims períodes liquidats, llevat que circumstàncies
excepcionals aconsellen una altra més justa determinació.
Article 7m.- Normes de gestió.
1. Als efectes anteriors la quota es practicarà per a cada un dels períodes
trimestrals conforme rebut derivat de la matrícula que genera la present taxa.
2. No obstant l'anterior i a efectes que es reporte per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró o

matrícula, presentant a l'efecte la corresponent declaració d'alta i ingressant
simultàniament la quota corresponent per mitjà del pertinent document
d'autoliquidació, facultant- se a l'Alcaldia per a aprovació del mateix.
3. Als efectes anteriors, quan es presenten sol·licituds de connexions
s'entendrà iniciat la meritació en data de presentació de l'oportuna sol·licitud
d'autorització de connexió pel subjecte passiu o el seu representant.
4. Per a l'alta del consum d'aigua, la persona interessada ho sol·licitarà
subscrivint un model d'instància oficial i haurà de justificar si ho sol·licita per a
ús de vivenda, tipus de vivenda (en bloc, unifamiliar, etc.), comerç, ús
industrial, o qualsevol tipus d'activitat que requerisca llicència d'obertura, en
este cas no podrà practicar- se l'alta del servici sense posseir l'oportuna llicència
d'obertura.
5. Als efectes anteriors, l' ingrés de la quota es practicarà per mitjà de
domiciliació bancària o si no n'hi ha per mitjà d'ingrés davant d'Entitat bancària
del rebut emés per l'Ajuntament.
6. En cap cas es concedirà l'alta en el padró ni es podrà fer ús del servici
d'aigua si prèviament no es figura en el padró de la xarxa de clavegueram.
Article 8u.- Baixes en el padró o matrícula.
Les baixes produiran efecte a partir del període impositiu següent al de la
demanda, per a això se sol·licitaran amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'
inici d' este. L' incompliment de tal obligació comportarà l'abonament de la
corresponent taxa.
Article 9é.- Sancions.
Quant a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que a la mateixa corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposa els articles
191 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària,
conforme s' establix en 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
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació
íntegra de la seua modificació, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
La Vilavella, 12 de novembre del 2008
L'Alcalde,

Fdo.: D. José Luis Jarque Almela

