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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA, INCLOSOS ELS DRETS D’ENGANXADA I UTILITZACIÓ DE
COMPTADORS
Fonament legal i Objecte
Article 1. Esta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribuïx l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el
que preveu l’article 20 del mateix, establix la TAXA per DISTRIBUCIÓ D’AIGUA,
INCLOSOS ELS DRETS D’ENGANXADA I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS, l’exacció
dels quals s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal
general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.
Article 2.
1. L’abastiment d’aigua potable d’este Municipi, és un servici municipal de conformitat
amb les prescripcions vigents, explotant-se per compte de l’Ajuntament.
2. El subministrament d’aigua potable podrà autoritzar-se per l’Ajuntament:
a) Per a ús domèstic, directament pel propietari de la vivenda o pels seus representants
legals.
b) Per a usos no domèstics, pel representant legal de la indústria o comerç propietari
del local, exhibint la corresponent llicència d’activitat.
c) Per a obres de construcció haurà de sol·licitar-se especialment pel promotor i/o
constructor de la vivenda, exhibint la corresponent llicència d’obres, projecte
d’instal·lacions receptores d’aigua, en el cas que la instal·lació ho necessite, o plans
de l’obra en cas contrari. L’Ajuntament indicarà l’emplaçament del comptador, així
com les obres de protecció del mateix.
En tots els casos, haurà d’aportar-se a més, el butlletí de l’instal·lador autoritzat pel
Servici Territorial d’Indústria i Energia.
A l’aigua subministrada no podrà donar-se-li més aplicació que la disposada
expressament per l’autorització municipal. No podrà cedir-se ni subarrendar-se.
3. De conformitat amb les Ordenances municipals corresponents, l’alta en el
subministrament d’aigua potable implicarà automàticament l’alta en els padrons
municipals de fems i clavegueram.
Article 3. Tota autorització per a disfrutar del servici d’aigua, encara que siga temporal o
provisional, comportarà l’obligació ineludible d’instal·lar comptador, verificat pel Servici
Territorial d’Indústria i Energia, tant en els nous subministraments com en els ja existents, que
haurà de ser col·locat en lloc visible i de fàcil accés, sense penetrar en vivenda o espai habitat
que permeta la lectura del consum.
Així mateix es complirà el prescrit en el Reglament Municipal de Subministrament d’Aigua
Potable a Domicili.

Fet imposable
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Article 4. El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el següent
supòsit de prestació d’un servici públic de competència local: DISTRIBUCIÓ D’AIGUA,
INCLOSOS ELS DRETS D’ENGANXADA I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS, previst en
la lletra t) de l’apartat 4t de l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Subjecte passiu
Article 5.
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es referix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en
l’interés de les quals redunde la prestació del servici a què es referix esta ordenança.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de les vivendes o
locals a què es proveïsca del servici, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes
sobre els respectius beneficiaris.

Responsables
Article 6.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats en
general, els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari i les
persones o entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de
servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General
Tributària.

Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 7. D’acord amb el que establix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran
reconéixer-se altres beneficiaris fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang
de Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Quota tributària
Article 8.
1. Les tarifes tindran dos conceptes, un fix que es pagarà per una sola vegada al començar
a prestar el servici, o quan es reprenga després d’haver sigut suspés per falta de
pagament o una altra causa imputable a l’usuari, i estarà en funció del diàmetre de
connexió a la xarxa general, i un altre periòdic en funció del consum que es regirà per
la tarifa següent:
CONCEPTE

QUANTITAT

▪

Drets de connexió :.......................................................................................129,36 €

▪

Quota de servei :
Tots els calibres de comptador:.............................................................13,04 €/trim.

▪

Quota de consum:
Fins a 12,50 m3/trimestre: ......................................................................0,2683 €/m3.
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De 12,60 m3/trimestre a 18,75 m3/trimestre:......................................0,44 €/m3
Excessos de 18,75 m3/trimestre:.............................................................0,6332 €/m3
▪

Quota de manteniment de comptadors:
Tots els calibres de comptadors:.............................................................3,33 €/trim.

2. Revisió de Tarifes. De conformitat amb allò que s’ha estipulat en la Clàusula 29.3 del
Plec de Condicions econòmic-administratives que regixen la concessió de la gestió i
explotació del present servici, les tarifes a percebre pel concessionari seran objecte de
revisió anualment d’acord amb la fórmula prevista de revisió de preus de 0,85 del IPC
interanual. La dita autorització haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació.

Meritació
Article 9. Esta taxa es devengará quan s’inicie la prestació del servici que origina la seua
exacció.

Administració i cobrança
Article 10. La lectura del comptador, facturació i cobrament del rebut, s’efectuarà
trimestralment.
El pagament dels rebuts es farà, en tot cas, correlativament, no sent admissible el pagament
d’un d’ells deixant pendent l’anterior o anteriors.
Article 11. Els no residents habitualment en este terme municipal assenyalaran al sol·licitar el
servici un domicili per a rebre notificacions i un altre per a pagament dels rebuts, este últim
podrà ser una entitat bancària o caixa d’estalvis que tinga, precisament, oficina oberta en este
terme municipal.
Article 12. La prestació del servici es considerarà en precari pel que el tall accidental en el
subministrament o disminució de pressió habitual no donarà dret a cap indemnització.
Article 13. Quan existisquen dos rebuts impagats l’Ajuntament procedirà al tall del
subministrament, previ compliment dels requisits legals corresponents.
Article 14. Tots quants desitgen utilitzar el servici a què es referix la present Ordenança hauran
de sol·licitar-ho per escrit de l’Ajuntament i en este moment podrà exigir-se’ls un depòsit o
fiança afecta el resultat de l’autorització.
Article 15. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via
de constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
Article 16. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es
formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Infraccions i sancions
Article 17. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a
les mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de
la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

Vigència
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Article 18. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s’acorde la
seua modificació o derogació.
A Chilches/Xilxes, a 1 de gener de 1999. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta de díhuit articles, va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de novembre de 1998, ha sigut objecte de
modificació per acord plenari de data 28 de desembre de 2000, de 25 d’octubre de 2001, de 28 de
novembre de 2002, de 30 d’octubre de 2003, de data 28 d’octubre de 2004, acord plenari de 27
d’octubre de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007,
acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de 25 de febrer de 2010, acord plenari de 23
de febrer de 2012 i acord plenari de data 26 de febrer de 2015. A Chilches/Xilxes, a 26 de febrer
de 2015. EL SECRETARI,
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