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Anuncio definitivo ordenanza abastecimiento agua potable

 El Ayuntamiento de Rossell, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2021, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin haberse presentado reclamaciones, se eleva a definitiva la aprobación provisional 
de dichos acuerdos de conformidad con el art. 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose en cumplimiento del art. 17.4 del mismo texto legal, a la publicación íntegra de 
la Ordenanza Fiscal.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE

ARTICLE 1. Fonament i objecte.
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 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 Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al pre-
vist 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. 

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 d’enganxes a la xarxa general, col·locació, manteniment i activitats anàlo-
gues, conforme a allò que s’ha fixat en l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa totes les persones físiques i jurídiques així com les Entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten o resulten 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 deu-

tors 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 a què 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 allò que s’ha fixat en els articles 42 i 43, respec-

tivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

ARTICLE 5. Quota tributària. 
La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes contingudes en els apartats següents:
1. Per drets d’escomesa i comptador:  220 euros.
2. Per conservació de comptadors i escomeses: 8,57 euros més IVA per abonat/trimestre.
3. Per trasllat de comptador d’interior a exterior d’habitatge:
a. Amb porteta normalitzada per col·locar: 120,20 euros.
b. Amb porteta normalitzada col·locada: 60,10 euros. 
4. Per reanudació del servei per falta de pagament o altres causes imposables a l’usuari: 90,15 euros.
5. Consum, per metre cúbic:
• De 0 a 18 m³: 0,20 euros/m³.
• De 19 a 30 m³: 0,25 euros/m³.
• De 31 a 75 m³: 0,30 euros/m³.
• De 76 a 150 m³: 0,44 euros/m³.
• Excés de 150 m³: 0,54 euros/m³.
6. Altres tarifes: 
a. Zones no urbanitzables. Per enganxe a la xarxa amb alta en el servei, l’Ajuntament estudiarà prèviament la sol·licitud i en cas afir-

matiu, podrà cobrar la taxa que estime oportuna.

ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
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 d’allò que s’ha fixat 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. TRLRHL-. 

ARTICLE 7. Meritació.
La meritació naix en el 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 formulara expressament.  
• Quan estiga establit i en funcionament el servei municipal objecte de la present regulació.

ARTICLE 8. Normes de gestió.
El cobrament de la taxa es farà mitjançant llista cobratòria, per rebuts tributaris, en el període de cobrament que l’Ajuntament deter-

mine, exposant-se dista llista cobratòria pel termini de vint dies hàbils en llocs i mitjans previstos per la Legislació, a l’efecte de reclama-
cions pels interessats. 

En el supòsit de drets de connexió, el contribuent formularà l’oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una 
vegada concedida aquella, practicaran la liquidació que procedisca, 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. 

En el possible cas de falta de subministrament d’aigua, es donarà prioritat a l’aigua de consum humà a la població, després a les 
granges i finalment, a les escomeses d’altres usos.

ARTICLE 9. Infraccions i sancions tributàries.
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a aquestes corresponguen 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. 

ARTICLE 10. Legislació aplicable.
Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà d’aplicació allò que s’ha fixat en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-

des Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, 
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de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l’Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, que modifica a l’anterior aprovada el 2 de novembre de 1998, la redacció definitiva de la qual ha sigut 

aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 21 de juliol de 2021, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2022, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa.

En Rossell, a 1 de septiembre de 2021.
EL ALCALDE, Evaristo Marti Vilaró.
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