
   

 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
POTABLE 

Publicada modificació al BOP núm.304, del 23 de desembre de 2010. 
Modificació publicada al BOP núm.311, de 31 de desembre de 2011. 

 
 
  De conformitat amb el que establixen els articles 15 a 19 i 57 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, l'Ajuntament de Faura fent ús de les facultats que la llei li conferix 

per a modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de distribució d'aigua potable 

la modifica en els termes següents: 

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa 

 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola i 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 disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, este Ajuntament modifica la taxa que té establida per a la 

prestació del servei de distribució d'aigua potable que es regirà per la present 

Ordenança fiscal les normes de la qual atenen al que preveu els articles 20 i següents 

de l'Esmentada Llei. 

ARTICLE 2. Fet imposable. 

 Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del subministrament d'aigua 

potable previst en la lletra t de l'apartat 4 de l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals i prestació de serveis de clavegueram. 

ARTICLE 3. Subjecte Passius. 

  Són subjectes passius en concepte de contribuents d'esta taxa, totes les 

persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es referix l'article 36 de la Llei 

general tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels servei 

prestats per este Ajuntament consistents en la distribució d'aigua. 

 



   

 

 Són subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els propietaris 

dels immobles. 

ARTICLE 4. Responsables 

 Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o 

entitats. A estos efectes, es consideraran deutors 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 contra, la responsabilitat serà sempre 

subsidiària. 

 Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà 

ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària. 

ARTICLE 5. Exempcions i bonificacions. 

 D'acord amb l'article 9 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, no es reconeixen més beneficis fiscals que els expressament previstos en les 

normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals. 

ARTICLE 6. Quota tributaria. 

  A. Conceptes periòdics: l'import trimestral de la taxa serà igual a la quota del 

servei més la tarifa de consum. A estes quantitats haurà de sumar-se el cànon de 

servei i el cànon per consum de la Generalitat Valenciana, la quantia del qual establix 

la Generalitat en els seus pressupostos anuals. 

a) Quota de servei:  6,00 euros / trimestre. 

b) Tarifa de consum: 

                              1r bloc (fins a 24 m3):          12,02 euros (quantitat fixa) 

                      ):   0,63  euros/m3 

                              3  m

c) Cons ors.

dor ensual abonat 

m 

        2n bloc (de 24,01 a 48 m3

r bloc (més de 48,01 3):    0,73  euros/m3 

ervació de comptad   

Calibres compta Quota m

 Calibre fins 15m  0,93 € 

 Calibre 20 mm 1,83 € 

 Calibre 25 mm 2,57 € 



   

 

 Calibre 30 mm 3,67 € 

 Calibre 50 mm 11,00 € 

 nsum i la conservació de comptadors s'hi aplicarà l'IVA 

cor

 : 

2. 

3. 

4. ió: 

          4

olzada, fins a 1,5 metres: 330 euros. Metre lineal o 

s, fins a 1,5 metres: 487 euros. Metre lineal o fracció 

     

¾ i polzada, fins a 1,5 metres: 180 euros. Metre lineal o 

lzades, fins a 1,5 metres: 337 euros. Metre lineal o fracció 

5. 

6. 

 Calibre 40 mm 7,33 € 

 
 A la tarifa de co

responent. 

B. Conceptes no periòdics
1. Comptador: 60 euros 

Taxa d'enganxada inicial: 12 euros 

Taxa de reenganxa (2a vegada i successives):  12 euros 

Quota de connex

.1) Obra inclosa: 

- Connexió entre ¾ i p

fracció extra: 76 euros. 

- Connexió d'1,5 polzade

extra: 87 euros. 

     4.2) Obra no inclosa: 

- Connexió entre 

fracció extra: 76 euros. 

- Connexió d'1,5 po

extra: 87 euros.              

Instal·lació de comptador :  12 euros 

Instal·lació de comptador i aixeta de pas: 20 euros 

 C. Clavegueram: 

Quota Fixa: 1 euro mensual abonat. 

Quota Variable: 0,16 €/m3 

ARTICLE 7. Obligació de contribuir i període impositiu. 

  1. El període impositiu serà anual, excepte en els casos d'alta o baixa en la 

prestació del servei i en este cas el període impositiu començarà el dia en què es 

produïsca alta o baixa. 

 2. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que 

s'autoritza el subministrament sol·licitat i, en tot cas, des que s'usa el servei o es vaja 



   

 

efectua iment d'aigua potable. El merite comença el 

primer dia del període impositiu. 

per primera vegada la taxa els subjectes passius formalitzaran 

r la connexió a la xarxa d'abast

 3. L'import de la taxa serà irreductible en els casos d'alta o baixa en el padró de 

la taxa. Quan es merite 

la inscripció en el padró, presentant a este efecte la corresponent declaració d'alta i 

ingressant simultàniament la quota corresponent.   

ARTICLE 8. Normes de gestió. 

  Als efectes anteriors es practicarà facturació trimestral derivada del padró que 

passius 

formalitzaran la seua inscripció en el padró, presentant a este efecte la corresponent 

declara ent la quota corresponent per mitjà 

d'autoliquidació, facultant-se a l'Alcaldia per a l’aprovació. 

del consum la persona interessada ho sol·licitarà en model 

normal ontrari, ser donada d'alta d'ofici per l'Ajuntament. 

genera la present taxa. 

 No obstant això i a l'efecte de merite per primera vegada, els subjectes 

ció d'alta i ingressant simultàniam

 Quan es presenten sol·licituds de connexions s'entendrà iniciat el merite en la 

data de presentació de la sol·licitud d'autorització de connexió pel subjecte passiu. 

 Per a l'alta 

itzat, podent, en cas c

ARTICLE 9. Infraccions i sancions. 

  En tot el referent a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions 

que la despleguen. 

DISPOSICIÓ FINAL 

  Esta ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí 

Oficial de la Província, i comen del dia u de gener del 2012, i 

segueix en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde  modificar-la o derogar-

la. 

Faura, 30 de desembre de 2011 

L’alcalde, 

 

Antoni F. Gaspar Ramos 

çarà a aplicar-se  a partir 


