
Ajuntament d'Esterri de Cardós

oRDENAN9A FTSCAL ruúrU. e

TAIÚA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Article 1. Fonament i naturalesa

A I'empara del previst als articles 58 i 24.4.t de la Llei 3g/1ggg, de 2g de desembre,reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a19 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'aiguapotable, inclosos els drets de connexió i col.locació i utilització de comptadors, quañ elservei o subministrament sigui prestat per t'Ajuntament, en els termes especificats en les
tarifes contingudes a I'article 6 de la,pr.esent órdenanga.

Article 3. Subjectes passius

J 9-On subjectes passíus de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques íjurídiques, així com les entitats a qué es refereix l'article 33 de la Llei General tribütáriaque sol'licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei de distribució d'aigua potable
que constitueix el fet imposable de la taxa.

2' Quan el subministrament o servei regulat en aquesta Ordenanga sigui sol.licitat o rebutper ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris áels 
-immobles, 

aquestspropietaris tindran la condició de substituts del contribuent.

Flt substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
DeneTtctans.

Article 4. Responsables

I ' Responen sofídáríament de les obfigacions tributáries totes fes persones que siguincausants d'una infracció tributária o que col.laborin a cometre-la.

2. _ Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o económiques a qué esrefereix I'article 33 de la Llei General Tributária respondran solidáriament'en proporció ales seves respectives particípacions de les obligacions tributáries d'aquestes Entitats.



3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributáries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles
soliddriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques qLne no van realitzar els actes de la seva
incumbéncia per al compliment de les obligacions tributáries d'aquelles respondran
subsidiáriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comés una infracció tributária simple, de l' import de la sanció. b)Quan s'ha
comés una infracció tributária greu, de la totalitat del deute exigible. c)En supósits de
cessament de les activitats de la societat, de I'import de les obligacions tributáries
pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirá en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributária.

6. Les taxes liquidades a persones físiques ijurídiques que destinin els subministraments,
i serveis objecte d'aquesta taxa per a I'exercici d'explotacions i activitats económiques,
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de I'activitat
econdmica.

7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de I'activitat económica, prévia
conformitat del titular actual, podrá sol'licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per
taxes dimanants de I'exercici de I'explotació esmentada.

Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol'licitant restará exempt de
responsabilitat pels deutes existents en Ia data d'adquisició de l'explotació económica.

Article 5.- Beneficis fiscals

1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6.- Quota Tributária

La quantia de la taxa es determinará aplicant les tarifes següents:

Consum d'aigua: sense cárrec

Connexions
Tarifa de conexió o escomesa a la xarxa de subministrament municipal d'aigua potable:
4 5000 PTA/per cada nova connexió.



sobre aquesta tarifa s'aplicaran els tipus vigent de I'lvA.

Article 7é. Acreditament i període impositiu

l. La taxa stacredita quan s'inicia la prestació del servei.

2' Quan es sol'liciten els serveis referits en la tarifa de connexió, s'exigirá el dipósit previ de lataxa quan es formuli la,sol.licitud.

Article 8é. Régim de declaració i d'ingrés

1t La taxa per servei de connexió es podrd exigir en régim d'autoliquidació. A aquestsefectes, quan es sol'licita la prestació del servei és presentará degudament complimentatI'imprés d'autoliquidació.

? L^ taxa per recepció dels subsministraments es determinará aplicant sobre els consumsles quanties que en res esmentades tarifes es contenen.

3' La liquidació es practicará anualment i s'har¡rá de pagar: per domiciliació bancária. NomésencaSoSexcepciona|ss'acceptaráquee|pagamentslefectuTen|esoficinesmunicipa|s

4' El cárrec del d.eute en el compte bancarj designat .per trinteressat s'efectuar:á dins laprimera quinzena del mes natural següent al de finalització de I'anualitat i compr:endrá la taxaacreditada pels subministraments de I'any anterior.

5' . Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en qué es posen alcobrament els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenanga, s,iniciará elperíode executiu que comporta l'acreditameni del recárrec de constrenyriment i delsinteressos de demora 
- - -

Article 9. Notificacions de les taxes

1' La notificació del deute tributari en els supósits de serveis singulars es realitzará al'interessat, en el moment en qué es presenia l'autoliquidació, amb carácter previ a laprestació del servei.

Malgrat el previst a l'apartat anterior, si una vegada verificada la autoliguidació resultésincorrecta, es practicará liquidació complemeniária,

2' En supÓsits d'exigibilitat de la taxa per sbuministraments continuats, amb la finalitat depracticar la notificació col'lectiva exigida per l'article 124.3 de la Llei General Tributária. es



procedirá del mode que s'estableix als apartats 3 i 4 d'aquest article.

3, Quan I'interessat sol'liciti l'alta en el registre d'usuaris i així s'autoritzi, se li notificará la
inclusió en la matrícula de contribuents.

4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s'exposará al públic en el tauler
d'anuncis de I'Ajuntaments el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb
referéncia a data d'1 de gener.

5. De la quota que bimestralment es liquidará per consums del període anterior l'interessat
pot obtenir informació personal, escrita, telefónicament o per Internet en qualsevol moment.

6. Per poder obtenir informació telefónica, caldrá que préviament l'interessat hagi aportat una
contrasenya identificativa particular.

Article 11.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matéria tributária es regiran pel disposat a la Llei General
Tributária, la seva normativa de desenvolupament.

L'administració municipal podrá suspendre, salvat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestaciió del servei quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin I'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol.licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vengudes, sense
perjudici d'exigir el pagament de les taxes acreditades.

DrsPosrcrÓ Hrunu

La present Ordenanga fiscal, aprovada provisionalment pel Consell Obert d'aquest
Ajuntament en sessió celebrada el 22 d'octubre de 1998 i que ha quedat definitivament
aprovada de forma automática en no presenta-se cap reclamació durant I'exposició pública
preceptiva de 30 dies, regirá a partir d'1 de gener de 1999 i es mantindrá vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

L'alcalde El secretari
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AJUNTAMENT D'ESTERRI DE CARDÓS

Edicte d'aprovació definitiva modificació ordenanga fiscal núm. 6 aigua

Havent-se exposat al públic l 'acord provisional de modificació de I'ordenanga fiscal núm. 6 reguladora de la
"taxa pel subministrament d'aigua potable", segons s'anunciá al BOP núm.222, de data 2 de desembre de
2013' i un cop aprovat definitivament en no haver-se presentat cap reclamació durant el preceptiu termini de
trenta dies, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, es fa públic a continuació el text íntegre
d'aquesta modificació:

L'article 6é d'aquesta ordenanga fiscal queda redactat de la següent forma:
"La quantia de la taxa es determinará aplicant les tarifes següents:
Consum d'aigua: 25,00 euros/any per cada escomesa més IVA
Nova connexió o escomesa a la xarxa de subministrament municipald'aigua potable:g0,1S euros més lVA".

Esterri de Cardós, 13 de gener de2014
L'alcaldessa, Maria Pilar Ubach Fábreqa
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