
 
Ajuntament Els Poblets

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT I ENVESTIDA D’AIGUA POTABLE

Article 1. 

De conformitat amb l’establert en l’article 57 en relació amb l’article 20.4 t) del RD 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament envestida 
d’aigua potable, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2.Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 

1. L’activitat municipal tendent a verificar si es compleixen les condicions necessàries 
per autoritzar l’envestida a la xarxa de proveïment d’aigües. 

2. La prestació del servei de proveïment d’aigües a domicili.  

3. Col·locació, manteniment i conservació de comptadors. L’aplicació de la present taxa 
no s’oposa a que , per a futures inversions a realitzar en el servei, s’utilitzen per a la 
seua financiació contribucions especials. 

1.Serà objecte d’aquesta taxa el subministrament d’aigua per als següents usos: 

Ús domèstic. 

Ús industrial. 

Ús sumptuari. 

Rec per degoteig. 

Ús per obres. 

2.S’interpretaran els usos de la següent manera: 

Ús domèstic: totes les aplicacions que es donen a l’aigua per atendre les necessitats  
de  la  vida  i  higiene  privada  (beguda,  preparació  d’aliments  i  la  neteja  personal  i 
domèstica). 

S’entendrà que l’aigua es contracta per a ús industrial amb aplicació de la tarifa 
aprovada  per  aquest  ús  ,  quan  se  subministre  a  locals  de  negoci,  comerços,  bars, 
restaurants, indústries i altres anàlogues. 

S’entendrà que l’aigua es contracta per a ús sumptuari, en el cas d’immobles que 
disposen  d’un  jardí,  quan  aquesta  siga  utilitzada  per  a  la  conservació  de  la  zona 
ajardinada,  entenentse  que  el  contracte  no  autoritza  a  utilitzar  l’aigua  per  a  usos 
agrícolas o altres fins diferents del pactat. Igualment s’entendrà que l’aigua es contracta 
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per a ús sumptuari quan aquesta siga utilitzada per omplir i mantenir una piscina. 

S’entendrà que l’aigua es contracta per a obres, quan l’abonat es dispose a efectuar 
qualsevol tipus d’edificació i contracte l’aigua amb destí a ella. 

Article 3.Subjecte passiu.  

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 
les  entitats  a  les  quals  es  refereix  l’article  35.4  de  la  Llei  General  Tributària  que 
sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis regulats en la present Ordenança. 

2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els propietaris 
dels immobles afectats pels serveis , quan aquest estiga llogat o ocupat per qualsevol 
títol.  En aquest  cas  el  propietari  podrà  repercutir  les  quotes  sobre  el  beneficiat  del 
servei. 

Article 4.Responsables.  

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la 
Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics , 
interventors o liquidadors de cracs, concursos, societats i entitats en general , en 
els  supostos  i  amb  l’abast  que  assenyala  l’article  43  de  la  Llei  General 
Tributària. 

Article 5.Base imposable. 

Es prendrà com a base imposable de la present taxa el nombre de metres cúbics d’acord 
amb les tarifes vigents,  medits per l’aparell  comptador que, amb caràcter obligatori, 
deurà ser instal·lat en cada concessió. 

Article 6.Tarifes. (Redacció donada per acord plenari de data 5 de setembre de 
2016) 

1.Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents: 

Ús domèstic: 0 a 30 m3 .............................................................0’59 euros/m3 

                     31 a 45 m3 ..........................................................1’64 euros/m3 

                     A partir de 46 m3................................................2’55 euros/m3

 

Ús industrial: 0 a 30 m3 .............................................................1’10 euros/m3 

                     31 a 60 m3............................................................1’61 euros/m3 

                     A partir de 61 m3..................................................2’36 euros/m3
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Ús sumptuari: 0 a 20 m3..............................................................1’67 euros/m3 

                      21 a 40 m3............................................................2,15 euros/m3 

                      A partir de 41 m3..................................................3’71 euros/m3 

Ús per a obres: Tot el consum a raó de........................................1’56 euros/m3 

Ús rec per degoteig:Tot el consum a raó de .................................0’23 euros/m3

 

2.Quota de manteniment. 

Ús domèstic.........................................................9,64 euros/trimestre

Ús industrial....................................................  26’83 euros/trimestre 
Ús  sumptuari...................................................37’18  euros/trimestre 
Ús rec per degoteig:........................................10’72 euros/trimestre 

Ús per a obres...............................................44,67 euros/trimestre 

Sobre les presents tarifes s’aplicarà  l’IVA corresponent d’acord amb el que estableix la 
Llei 37/1992 de 28 de desembre.
 
3.Envestides.  El  dret  d’instal·lació  d’aigua  a  un  immoble  queda  condicionat  a  la 
signatura de corresponent contracte de subministrament o autorització municipal en el 
cas de comptadors d’aigua per a obres. L’interessat al sol·licitar l’envestida optarà pel 
bloc corresponent a la tarifa d’acord amb l’ús que haja de donarli a l’aigua. En el cas de 
que no el manifestara se li assignarà d’ofici el més adequat d’acord amb l’ús previst. 
Tarifes: 

Import envestida d’aigua per als seus usos domèstic, indústrial  i sumptuari.....1..200,00 
€ 

4.Fiança. En els subministraments d’aigua amb destí a obres, l’abonat deurà constituir 
una fiança de 600,00 € per unitat d’habitatge , en qualsevol de les formes establertes per 
la  legislació  local,  com  fermança  de  l’ús  correcte  del  servei,  compliment  de  les 
obligacions establertes en el contracte de subministrament i l’abonament de rebuts. Dita 
fiança serà tornada prèvia sol·licitud de l’abonat,  a partir  de la data  de la baixa del 
subministrament com a conseqüència de la finalització de la vigència de la llicència 
d’obres que donen origen al subministrament, i una vegada resolt per la Junta de Govern 
Local  el  pertinent  expedient  de  devolució  1.Les  tarifes  d’aquesta  taxa  seran  les 
següents: 
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Article 7.Normes de gestió. 

1. Les quotes exigibles per aquesta taxa , en cas d’impagament, seran exacionables per 
la via administrativa d’apremi, d’acord amb la legislació vigent. 

2. Per l’Ajuntament s’estendran trimestralment rebuts pel valor dels subministraments i 
demés conceptes tarifables, a nom de la persona física o entitat titular de l’autorització. 

3. La manca de pagament de l’import de l’aigua i serveis es presumirà com a renúncia a  
la  prestació  del  servei  i  donarà  lloc  a  la  interrupció  del  subministrament  prèvia 
audiència a l’interessat. 

4.  Totes les tarifes per consum, manteniment i envestides, estan subjectes a l’Impost 
sobre el Valor Afegit, d’acord amb l’article 7.8 b) de la Llei 37/92 de 28 de desembre.  

5. La succesió en l’ocupació dels immobles o en la titularitat dels mateixos exigeixen la 
formalització de la corresponent baixa i alta , sense que quepa el traspàs del contracte de 
subministrament a altra persona o a favor d’altre habitatge o finca. 

6.  Cap usuari podrà fer ús del servei d’aigües per a obres en general, sense la prèvia 
instal·lació del corresponent comptador d’obra. 

7. Si un mateix immoble necessitara aigua per a diferents usos, d’acord amb el disposat 
en l’article anterior, deurà instal·lar un comptador per a cada ús. En conseqüència el 
propietari titular del contracte deurà pagar una envestida d’aigua per cada comptador, i  
periòdicament el manteniment i consums de cadascun dels dos comptadors d’acord amb 
l’escala de tarifes corresponent a cada u dels consums. Els immobles que compten amb 
un pou propi legalitzat a tots els efectes, per al proveïment de la piscina i rec del jardí,  
únicament deuran abonar els drets d’envestida i la quota de manteniment de la xarxa, no 
per tant les quantitats corresponents a consum. 

8. A aquests efectes es consideraran legalitzats els pous que: 

-  Compten amb l’autorització de la  Confederació Hidrogràfica del  Xúquer per a 
l’excavació del pou, complint totes les limitacions i condicions que s’exigisquen 

-  Compten  amb llicència  municipal  d’obres.  La  xarxa  municipal  de  proveïment 
d’aigua, estiga completament separada de les  tuberies per les quals circule l’aigua del 
pou. 

- L’aigua del pou no podrà introduirse a la xarxa municipal d’aigües en cap cas. 

Article 8.Exempcions i bonificacions. 

No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals que els expressament previstos 
en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 

Article 9.Devengo. 

Es devengarà la taxa i naix l’obligació de contribuir, en el cas del proveïment d’aigua,  
l’1 de gener de cada any, fentse la facturació trimestral. En el cas de les envestides a la 
xarxa de proveïment d’aigua en el moment siga signat el contracte de subministrament. 
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Article 10.Període impositiu. 

El període impositiu de la taxa per proveïment comprendrà l’any natural, liquidantse per 
trimestres naturals, segons el consum realitzat per l’usuari, amb excepció dels supostos 
d’inici o cessament de la prestació del servei; en aquest cas es procedirà a liquidar els 
consums comptabilitzats des de o fins dita data, respectivament

Article 11.Règim de declaració i d’ingrés. 

1.- En el supost de llicència d’envestida, l’interessat deurà cursar l’oportuna sol·licitud, 
segons  model  que  li  serà  lliurat  en  l’Ajuntament,  acompanyant  justificació  d’haver 
abonat la taxa per connexió. 

2- .Els subjectes passius formularan les declaracions d’alta i baixa en el padró de la taxa 
en el termini d’un mes des de la data en la qual es produisca la variació de la titularitat  
de la finca. 

3.-  La concessió de llicència d’envestida determinarà l’alta automàtica en el padró de 
contribuents de la taxa. 

4.-  L’ingrés  de  la  taxa  per  envestida  s’efectuarà  per  autoliquidació  en  Entitat 
Col·laboradora, sense perjudici de l’oportuna comprovació pels serveis municipals. 

5.-  Dins dels primers 15 dies de cada trimestre natural es practicarà la liquidació dels 
consums realitzats  en  el  trimestre  anterior,  notificantse  mitjançant  edicte  el  període 
voluntari de cobrament. El pagament dels rebuts trimestrals s’efectuarà, bé amb càrrec 
als comptes corrents o d’estalvis, en els casos de que els usuaris hagen domiciliat el  
pagament dels mateixos, bé mitjançant ingrés per l’usuari en Entitat col·laboradora. 

6.-  Aquest  Ajuntament  podrà  establir  convenis  de  col·laboració  amb  entitats, 
institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles 
o els procediments de liquidació o recaptació. 

7.-  Quan  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu,  la  prestació  del  servei  o  la 
realització  de  l’activitat  administrativa  no  es  preste  o  desenvolupe,  procedirà  la 
devolució de l’import corresponent. 

Article 12.Infraccions i sancions tributàries. 

En tot el relatiu a infraccions tributàries així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguen en cada cas,  s’estarà  al  disposat  en l’article  77 i  següents de la  Llei 
General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL.  

Una vegada  s’efectue  la  publicació  del  text  íntegre  de  la  present  Ordenança  en  el 
Butlletí Oficial de la Província entrarà en vigor continuant la seua vigència fins que 
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s’acorde la seua derogació o modificació. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

En la mateixa data d’entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal, quedarà derogada 
l’Ordenança anterior reguladora d’aquesta mateixa matèria. 

DILIGÈNCIA : Per a fer constar que el texte d’aquesta Ordenança inclou la modificació 
aprovada per acord plenari de data 5 de setembre de 2016, havent-se publicat el texte 
íntegre de dita modificació en el Butlletí Oficial de la Província de data 21 d’octubre de  
2016.

ELS POBLETS a 21 d’octubre de 2016.

 LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella
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