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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

8280

Aprovació Definitiva de la Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del
servei de Proveïment Domiciliari d'Aigua Potable

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari
provisional d'aquest Ajuntament de data 24/05/2018, sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del
Servei de Proveïment Domiciliari d'Aigua Potable, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI
D'AIGUA POTABLE
ARTICLE 1. Fonament i Objecte
L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.4.t) en relació amb
els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableix la taxa pel subministrament d'aigua potable, que es regirà per la present Modificació d'Ordenança fiscal, les normes del qual atenen
al previst en l'article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de proveïment d'aigua potable a domicili, que comporta la utilització de la xarxa
general de distribució així com les activitats derivades de connexions a la xarxa general, col·locació, manteniment i activitats anàlogues,
conforme a l'establert en l'article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la taxa totes les persones físiques i jurídiques així com les Entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis de subministrament d'aigua potable.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà a l'establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ARTICLE 5. Quota Tributària
Drets de connexió a la xarxa que es liquidaran a l'Ajuntament, que és l'entitat competent per autoritzar les connexions:
AIGUA POTABLE (€)
Habitatge i apartament per 3 persones (o menys) 200,00
Habitatge i apartament per 4 persones 270,00
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Habitatge i apartament per 5 persones 300,00
Habitatge i apartament per 6 persones 360,00
Habitatge i apartament per 7 persones 420,00
Habitatge i apartament per 8 persones o més 480,00
Plaça hotelera 60,00
Local comercial fins a 100m² 120,00
Local comercial fins a 150m² 180,00
Local comercial de 151m² a 250m² 240,00
Local comercial de més de 250m² 300,00
2.- La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança per a les obres en construcció serà el resultat d'aplicar a les quantitats fixades a
l'apartat anterior, aplicant en cada cas l'epígraf que correspongui a la construcció projectada, una bonificació del 50% de la quota.
En tot cas, el subministrament d'aigua, gas i electricitat en habitatges o locals en construcció estarà condicionat a la vigència de la Llicència
Municipal d'Obres.
La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes contingudes als apartats següents:
Quota de Servei
Domèstica
Per comptador de 13-15mm 8,6436 €/ abonat / mes
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Per comptador de 20mm 21,5943 €/abonat / mes
Per comptador de 25mm 30,0321 €/abonat / mes
Per comptador de 30mm 43,4826 €/abonat / mes
Per comptador de 40mm 86,9799 €/abonat / mes
Hostaleria i Establiments turístics
Per comptador de 13-15mm 18,4313 €/ abonat / mes
Per comptador de 20mm 55,5621 €/abonat / mes
Per comptador de 25mm 77,6737 €/abonat / mes
Per comptador de 30mm 111,2583€/abonat / mes
Per comptador de 40mm 179,5897 €/abonat / mes
Quota de Consum
La quota de consum per blocs:
Bloc 1º de 0 a 30 m3/trim………………………2,1806€/m3
Bloc 2º de 31 a 60 m3/trim……………………..2,6647 €/m3
Bloc 3º més de 60 m3/trim……………………..3,0691 €/m³
ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions
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No es concedirà exempció alguna dels imports de les quotes tributàries assenyalades en l'article anterior.
De conformitat amb l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 18 de la Llei 8/1989, de
13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, no s'admetrà benefici tributari algun, excepte a favor de l'Estat i els altres Ens Públics territorials o
institucionals com a conseqüència de l'establert en els Tractats o Acords Internacionals, excepte la possibilitat de tenir-se en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les –art. 24.4 TRLRHLARTICLE 7. Meritació
La meritació neix al moment que s'inicia la prestació del servei subjecte a gravamen, entenent-se iniciat:
— Des de la data de presentació de la sol·licitud de subministrament, si el subjecte passiu la formulés expressament.
— Quan estigui establert i en funcionament el servei municipal objecte de la present regulació.
ARTICLE 8. Normes de Gestió
El cobrament de la taxa es gestionés i recaptarà per l'empresa concessionària del servei.
L'empresa concessionària formularà una llesta cobratoria trimestral que tramitarà en les condicions autoritzades en els plecs de condicions i
altra documentació contractual conforme a la legislació vigent.
Els drets de connexió a la xarxa d'aigua es gestionaran i recaptaran per l'Ajuntament. El contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els
serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la liquidació que procedeixi a l'Ajuntament conforme a
aquesta ordenança, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyalen els articles 60 i 62 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària.
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que
es disposa en els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i altra normativa aplicable.
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ARTICLE 10. Legislació Aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per
aquest Ajuntament.
Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos explicats a
partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) , davant el Tribunal Superior de Justícia
dels Illes Balears, amb seu a Palma de Mallorca.

Sant Joan de Labritja 03/08/2018
Batle
Antonio Mari Mari
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