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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA.
Article 1. Fonament jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 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, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei públic municipal, de distribució i subministrament d'aigua.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús o benefici del servei de distribució i subministrament
d'aigua, inclosos els drets de connexió, col.locació i utilització de comptadors i instal.lacions
anàlogues, en els termes especificats a les tarifes regulades en a present ordenança.
Article 3. Subjectes passius, substituts i representants.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pel servei públic
municipal de distribució i subministrament d'aigua de L'Armentera.
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.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a l'estat
espanyol, 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. No subjecció, exempcions i bonificacions.
No es preveuen casos de no subjecció, ni exempcions ni bonificacions.
Article 5. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa consistirà en les tarifes que es determinen a continuació:
1. SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES:
02.01 DOMÈSTICS
Connexió domèstic individual, per unitat

Euros
300,00

Article 6. Meritació.
1. Conforme a l'art. 26 del TRLRHL, les quotes regulades en aquesta ordenança fiscal
meriten en el moment de la seva sol·licitud o, en el seu defecte, del gaudi del servei públic.
2. Quan els serveis sol.licitats es refereixin a tarifes regulades als apartats 02.01, 02.02 i
02.03 de l'article anterior, s'haurà de constituir la garantia prèvia corresponent en el
moment en què es formuli la sol.licitud.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa per conservació de comptadors es practicarà trimestralment aplicant la tarifa
corresponent i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els
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consums les quanties que en la tarifa primera es contenen. La liquidació es practicarà
mensualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
3. La resta de taxes previstes es liquidaran per l'acord corresponent.
Disposició Final.
Conforme a l'art. 107 de la LBRL aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia en què es
publiqui l'acord d'aprovació definitiva de la mateixa, acompanyat del seu text íntegre.
L'Armentera, 1 d'abril de 2011.

Il.lm. Sr. Josep Oliveras Tubert
Alcalde – President

C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – arment@ddgi.cat

