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Article 1er. Fonament Legal i Naturalesa
Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 58 en relació a
l’article 20.4.t, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat
text legal.
Així aquest Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Distribució d’Aigua Potable,
incloent-hi els drets d’enganxament i la col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2on. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de subministrament
d’aigua potable, els drets d’enganxament, la col·locació i la utilització dels comptadors.
Article 3er. Subjecte Passiu
Són Subjectes Passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei que constitueix
el fet imposable de la taxa.
Tindran la condició de substituts del contribuent, donat que aquesta és una taxa per un
servei que beneficia i afecta als ocupants de vivendes i locals, els propietaris dels
immobles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4rt. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva
incumbència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) quan s’hagi comès una infracció Tributària Simple, de l’import de la sanció.
b) quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents a la data de finalització.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst a
la Llei General Tributària.
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Article 5è. Beneficis Fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è. Quantia de la Taxa
1. L’import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del
cost real o previsible del servei.
2. Al tractar-se de preus i tarifes subjectes al règim de preus autoritzats hauran de seguir
la normativa específica establerta en l’ordre de 28 de setembre de 1988 de la Generalitat
de Catalunya.
Article 7è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
A.- Tarifa primera – subministrament d’aigua
A/1.-Usos domèstics :
A/1/1 Subministrament : 0.40 € per m3/trimestre
A/2.- Usos Industrials
A/2/1 Subministrament : 0.45 € per m3/trimestre
A/3.- Usos Supramunicipals
A/3/1 Subministrament : 0,30 € per m3 consumit
B.- Tarifa segona – Conservacions
B/1 Conservació d’escomeses i comptadors: 20,7€/trimestre
C. Tarifa tercera – Connexions noves instal·lacions
C/1 Quota única de 1.555,12€
Queden exempts els que en el seu dia van contribuir amb la seva aportació a les obres
d’instal·lació.
Article 8è. Meritament i Període Impositiu
En els supòsits d’altes i/o modificacions de les instal·lacions d’ús particular, la taxa es
meritarà quan s’iniciïn els treballs , encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli
la sol·licitud d’enganxament del servei. Per a la resta, el meritament tindrà lloc quan
s’iniciï la prestació del servei i cada 1 de gener de cada any successiu a l’alta.
Els períodes impositius coincidiran en cada període de facturació establert per
l’Ajuntament, un cop efectuades pels serveis Municipals corresponents les lectures de
comptadors, les quals registren el consum periòdic efectuat.
Article 9è. Normes de gestió de la Taxa
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1. Quan se sol·liciti l’alta al servei s’ingressarà la quota resultant de l’aplicació de les
tarifes de l’epígraf primer de l’article 6 anterior.
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic pel subministrament d’aigua, establerta a
l’epígraf 3er.el pagament s’efectuarà trimestralment.
El Subjecte Passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària en el pagament de la taxa de
venciment periòdic.
3. En la mateixa factura / rebut, confeccionada periòdicament, hi constaran els imports
repercutits segons la normativa legal establerta i que fa referència al Cànon de l’Aigua
establert per la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua.
Article 10è. Incidència de l’I.V.A.
En la determinació de la quantia de les tarifes de l’article 7 anterior no s’hi inclourà
l’impost sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi
en virtut del que s’estableix a l’article 7è, apartat 8 lletra b de la Llei 37/1992 de 28 de
desembre de l’Impost s/Valor Afegit.
Article 11è. Notificació de la Taxa
1. La notificació del deute tributari a les altes es realitzarà a l’interessat, en el moment
de la seva sol·licitud, amb caràcter previ a la prestació del servei.
2. En l’aplicació de les tarifes pel subministrament continuat i periòdic, la notificació i/o
domiciliació de la facturació es farà d’acord amb les instruccions cursades a la
notificació de l’apartat anterior.
3. A l’empara del que es preveu en la Disposició Transitòria 2ona. de la Llei 25/1998,
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de
la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic que substitueixi.
Article 12è. Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa a la
Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Article 13è. Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del
2013 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Sant Aniol de Finestres, 3 d’octubre de 2012
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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