AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)
Ordenança fiscal núm. 12
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 ‘abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i 15 i següents 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 (LRHL),
s’estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el regim jurídic específic
aplicable a la taxa per distribució i subministrament d’aigua a aplicar en aquest
municipi, d’acord amb allò previst en l’article 20.4.t de la LRHL.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució I
subministrament d’aigua, i, inclosos els drets de connexió de línies i collocació i
utilització de comptadors i installacions anàlogues.
No estan subjectes a aquesta taxa el subministraments destinats a : alimentació de
fonts públiques i monumentals, neteja de carrers, recs de parcs, jardins i camp
esportius públics
Article 3.- Subjectes passius
1.Sòn 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 (en endavant LGT) que sollicitin 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
sollicitats o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels
immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts dels contribuents.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4.- Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la LGT i a l’ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en el termes previstos a la LGT.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’ elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents :
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’ import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els
subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa per l’exercici d’explotacions i
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en
l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sollicitarà de l’Ajuntament certificació dels
deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sollicitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de
l’explotació econòmica.
Article 5.- Beneficis Fiscals
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., a
excepció d’aquells que hagin estat declarats pobres per precepte legal.
Art. 6è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents :
Tarifa Primera. Subministrament aigua
Concepte
Bloc I (0-6 m3/abonat/mes)
Bloc II (6-12 m3/abonat/mes)
Bloc III (excés de 12 m3/abonat/mes)
Quota fixa servei (€/abonat/mes)
Conservació de comptador

2012
0,4106
0,4880
0,5729
5,2515
0,6180

Tarifa Segona. Connexions i d’altres
- Dret de connexió,per cada alta a la xarxa

270,46€

- Tenen dret a una connexió gratuïta per a un subministrament, les finques a les
quals se’ls ha aplicat contribucions especials per l’abastament d’aigua.
- En els casos de substitució de la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua no
s’exigiran drets de connexió, sempre que no varií el nombre d’habitatges, locals o
habitacions existents. En cas contrari, se satisfarà la diferència entre el nombre
preexistent i el nombre previst.
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Article 7.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sollicitin els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior,
s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sollicitud.
Article 8.- Gestió i recaptació
El període impositiu coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la
taxa es produeix el primer dia del període impositiu.
L’alta en padró es determina per la contractació del servei d’aigua. Quan es
produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament les modificacions
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de
la data en que s’hagi produït la variació.
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment en
base als consums reals de cada període i es publicarà al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament. La recaptació es realitzarà pel gestor del servei d’aigües mitjançant
domiciliació bancària, així com també recaptarà els serveis detallats a la tarifa
segona que també es podran exigir en règim d’autoliquidació.
En els contractes de subministrament d’aigua haurà de figurar la referència
cadastral dels béns immobles.
La taxa per serveis detallats a la tarifa segona es podrà exigir en regim
d’autoliquidació
La taxa per recepció del subministrament detallat a la tarifa primera es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.
L’inici i seguiment de la via executiva no serà incompatible amb la presa d’altres
mesures suspensives o resolutòries previstes en la legislació especifica del
subministrament d’aigua
Article 9.- Gestió per concessió
En cas que el servei es presti mitjançant una concessió administrativa, s’estarà en
tot cas al que estableixi el Reglament del Servei i el contracte de concessió.
Article 10.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
Disposició Addicional.
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
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Navata el dia 19
d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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NAVATA, 14 d’octubre 2011.
L’alcalde,

Jaume Homs Campamar.
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