Ordfis 22

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
distribució d’aigua potable.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per distribució d’aigua,
inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua que constitueix
el fet imposable de la taxa.
2. Quan el subministrament o servei regulat 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.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos de la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Tarifa Social
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a.

Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de servei i l’aplicació de la tarifa
domèstica social, els contribuents que previ informe dels Serveis Socials de
l’Ajuntament acreditin que els ingressos familiars no superin l’import de:
Membres unitat familiar

Vegades SMI

1
2
3
4

1
1,75
2
2,5

(SMI: Salari Mínim interprofessional)
Per tenir dret a la bonificació caldrà acreditar els ingressos de tots els residents en
l’habitatge que constin al Padró Municipal d’habitants i en tot cas:
- Declaració jurada del nombre de residents a l’habitatge i els ingressos mensuals
globals de tots ell.
- Còpia justificativa dels ingressos dels declarants.
b.
c.
d.

Per a gaudir de la bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament
de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en el moment de l’acreditació.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.”

2. Ampliació dels trams de consum.
a.

S’aplicarà l’ampliació dels trams de consum quant el nombre d’ocupants de l’habitatge
habitual familiar sigui de quatre o més persones. L’increment s’aplicarà per persona
addicional i d’acord a la taula que segueix :
Nº persones

1er tram

2on.tram

3r.tram

4t.tram

1-3
4
5
6
7

< = 27
< = 36
< = 45
< = 54
< = 63

> 27
> 36
> 45
> 54
> 63

< = 45
< = 60
< = 75
< = 90
< = 105

> 45
> 60
> 75
> 90
> 105

< = 54
< = 72
< = 90
< = 108
< = 126

> 54
> 72
> 90
> 108
> 126

n

<=9n

>9n

< = 15 n

> 15 n

< = 18 n

> 18 n

b. Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells abonats que
prèviament hagin acreditat la seva situació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua a
efectes de l’aplicació del Cànon de l’Aigua.
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les següents tarifes:
CONCEPTE

EUROS

Tarifa 1. Quota fixa
CIF P-0813500-F · Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat
2/5

Ordfis 22

CONCEPTE

EUROS

Quota de Servei única per tots els usos: per abonat i trimestre
Quota de Servei bonificada (50%): per abonat i trimestre
Quota de Servei Gran Consumidors

10,76
5,38
15.400,41

Tarifa 2. Ús domèstic i d’altres
Abonats domèstics
1er. Bloc (fins a 27 m³/abonat i trimestre)

0,4100

2on. Bloc (de 28 a 45 m³/abonat i trimestre)

0,9100

3er. Bloc (de 46 a 54 m³/abonat i trimestre)

0,9100

4t. Bloc (de més de 54 m³/abonat i trimestre)

2,4100

Us domèstic – social
1er. Bloc (fins a 27 m³/abonat i trimestre)

0,2050

2on. Bloc (de 28 a 45 m³/abonat i trimestre)

0,4550

3er. Bloc (de 46 a 54 m³/abonat i trimestre)

0,4550

4t. Bloc (de més de 54 m³/abonat i trimestre)

2,4100

Abonats Industrials i assimilables
1er. Bloc (fins a 27 m³/abonat i trimestre)

0,9100

2on. Bloc (de 28 a 45 m³/abonat i trimestre)

2,4100

3er. Bloc (de 46 a 54 m³/abonat i trimestre)

2,4100

4t. Bloc (de més de 54 m³/abonat i trimestre)

4,8400

Abonat Gran Consumidor
Preu únic

0,8339

Abonats municipal (inclou Zona Esportiva)
Preu únic

0,4100

Comptadors per obres
1er. Bloc (fins a 27 m³/abonat i trimestre)

0,9100

2on. Bloc (de 28 a 45 m³/abonat i trimestre)

2,4100

3er. Bloc (de 46 a 54 m³/abonat i trimestre)

2,4100

4t. Bloc (de més de 54 m³/abonat i trimestre)

4,8400

*Els trams de consum que es mostren es refereixen a un període de 90 dies. La
facturació trimestral s’efectua pel període real de lectures i els límits dels blocs
s’establiran proporcionalment a aquest període de lecgtures.
En Alta
A Vallromanes

0,7500

A Vilanova del Vallès

0,7500

Tarifa 3. Quotes per protecció contra incendis
Quota fixa de servei per trimestre:
Boca incendis 30 m/m
Boca incendis 40 m/m

28,4100

Boca incendis 50 m/m

36,3900

Boca incendis 65 m/m

57,5700

32,4600

Boca incendis 80 m/m

93,4800

Boca incendis 100 m/m

141,6300
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Boca incendis 125 m/m

340,8300

Connexió general contra incendis : S’aplicarà la quota fixa de connexió contra incendis en
funció del nombre de naus i diàmetres connectats
Tarifa 4. Drets de connexió (Promotor)
A1) Ús domèstic 1a ocupació
1. Comptador de 13 m/m

227,48

2. Comptador de 15 m/m

295,83

3. Comptador de 20 m/m

380,27

A2) Ús domèstic successives ocupacions
1. Comptador de 13 m/m., 15 m/m., 20 m/m

61,91

B) Ús industrial, comercial i piscines
1. Comptador de 13 m/m

227,48

2. Comptador de 15 m/m

295,83

3. Comptador de 20 m/m

380,27

4. Comptador de 25 m/m

506,98

5. Comptador de 30 m/m

537,2

6. Comptador de 40 m/m

675,95

7. Comptador de 50 m/m

760,49

8. Comptador de 65 m/m

1.013,80

9. Comptador de 80 m/m

1.350,78

10. Comptador de 100 m/m

2.111,9400

C) Ús incendis (sense comptador de control)
1. Diàmetre 1 ¼"

380,2700

2. Diàmetre 2"

633,7900

2. Diàmetre 2½"

760,4900

2. Diàmetre 3"

1.267,3200

2. Diàmetre 4"

2.111,9400

Tarifa 5. Instal·lació comptador (Abonat)
A) Tots els usos
1. Comptador de 13 m/m

117,0200

2. Comptador de 15 m/m

118,2800

3. Comptador de 20 m/m

155,6500

4. Comptador de 25 m/m

253,5700

5. Comptador de 30 m/m

338,1000

6. Comptador de 40 m/m

422,5400

7. Comptador de 50 m/m

760,4900

8. Comptador de 65 m/m

1056,0700

9. Comptador de 80 m/m

1267,3200

10. Comptador de 100 m/m

1689,6500

Aquests preus comprenen el comptador i el treball d'instal·lar-l'ho
Tarifa 6. Escomeses (per a ús domèstic)
1. Individual

810,8500

* Aquest preu comprèn l'obra civil d'excavació, ramal d'escomesa, connexions,
reposició paviment, arqueta i jocs de claus.
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2. Incendis i altres (inclosa la connexió, sense obra civil ni comptador de control):
Diàmetre 1 1½"

409,4400

Diàmetre 2"

690,8400

Diàmetre 2½"

777,3600

Diàmetre 3"

1267,3200

Diàmetre 4"

2111,9400

Cata per localització conducció i reposició de paviment (0,80x0,80x0,80m)

426,3400

Les escomeses que tinguin la canonada general a més de 3 metres de la façana
on s'ubiqui el comptador, es cobrarà per cada ml. Que excedeixi el següent:
a) Carrers amb asfalt

74,5300

b) Carrers amb vorera, formigó

35,5300

c) Carrers de terra, sense reposició

24,1000

Tarifa 7. Inspecció i verificació instal·lacions
Per cada inspecció/verificació

21,2900

Tarifa 8. Canvis de nom
1. Familiars
2.Altres

8,6800
17,0500

Tarifa 9. Reobertura del servei
Per manca de pagament

38,1900

Tarifa 10. Despeses i d’altres
a) despeses retorn bancari (actualment)

4,0800

b) despeses gestió reclamació (carta certificada)

6,0000

c) despeses pagament fora de termini (actualment)

4,0800

d) fiança Incasol **

12,0200

** o el mínim que marquin els pressupostos de la Generalitat
Els preus del servei se'ls aplicarà l'IVA corresponent.”

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
Disposició addicional
En tot allò no previst en aquesta ordenança fiscal, regirà el Reglament del servei municipal
d’abastament domiciliària d’aigua potable.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el 16 de novembre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 30 de desembre de 1998, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 22 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
02/11/2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 29/12/2017.
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