
1. Taxa pel subministrament d'aigua potable.

Art. 1r. Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.t) del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regeix
per aquesta ordenança.

Art. 2n. 
Fet imposable, naixement de l'obligació de contribuir i meritació de la taxa.
El fet imposable o pressupost de naturalesa económica que configura el tribut es concreta
a la prestació del servei domiciliari d'aigua potable per l'Ajuntament que té establert en
benefici dels usuaris d'habitatges, oficines, despatxos i locals comercials e industrials.
2. L'obligació de contribuir es basa en l'ús del servei per l'interessat.
3. La meritació de a taxa es produeix des de la data en què s'autoritza la prestació del
servei, independentment del dipòsit previ que hom exegesca.

Art. 3r. Subjecte passiu.
Té  la  consideració  de  subjecte  passiu  el  propietari  de  l'habitatge  o  local,  que  pot
repercutir,  si  s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquells, beneficiaris del
servei.

Art. 4t. Tarifa 
1.  S'estableix  amb  caràcter  general  una  quota  de  servei  de  6,17€/quadrimestral
(18,51 €/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable de
carácter binòmica amb el següents trams i preu per cadascú:
� Per als primers 24 m3 de consum, per m3.........................................................0,2796 €
� A partir de 24 m3 de consum, per m³                                                               0,4900€
 
 
3.Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:

Per cada vivenda 94,39

Per cada local comercial o industrial, 1,03€/m2 amb un mínim de 108,55

Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels propietaris 188,64

El pagament d’aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el concepte que
s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari sota la supervisió i  direcció
tècnica de l'Ajuntament.
4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el següent
quadre:

Calibre comptador Taxa per alta nova

13 mm 60,11

15 mm 63,08

20 mm 69,98

25 mm 117,73

30 mm 140,94

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. 



40 mm 191,51

50 mm 345,78

65 mm 422,54

80 mm 513,72

L'alta, pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El canvi
de nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la instal·lació d'un nou
comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la quota d'alta, i al a signatura de
la  pòlissa  d'abonament,  s'hauran  de  dipositar  en  concepte  de  fiança  la  quantitat  de
57,87 €. Per a la devolució de la fiança l'usuari haurà de presentar, en el moment de la
baixa del servei, còpia de la pòlissa d'abonament.
5.  Els  aparells  comptadors  se  subministraran  i  s’instal·laran  per  l’Ajuntament  amb
verificació oficial de la Conselleria d’Indústria.

Article 5è
Les quotes a exaccionar són les derivades del gaudi de l’aigua que assenyala l’aparell
comptador  d’aigua  potable,  la  lectura  del  qual  es  realitzarà  de  forma  periòdica  per
l’Ajuntament,  si  en el moment de produïr-se aquesta es trobara ausent el  propietari  o
usuari, aquest vindrà obligat a notificar al servei la lectura del comptador mitjançant l’avís
que oportúnament es repartirà i en el cas no presentar-lo s’assignarà un consum mínin de
25 m3 per quadrimestre, el qual serà compensat en el rebut posterior una vegada s’haja
pres la lectura real del comptador.
El  consum  d’aigua potable subministrat   pel  Servei  serà   mesurat  obligatriament per
aparell  comptador   instal·lat  a  l’efecte.  No  obstant  això,  també es  podrà  subministrar
l’aigua potable, de manera especial, i per motius molt justificats, per aforament  de 13 mm.
de diàmetre, establint en aquest cas un consum de 10 m3/persona/quadrimestre. 
Aquest sistema quedarà sense efecte quan el Servei ho comunique a l’abonat  amb un
mes  d’antelació,  requerint-li  al  propi  temps  per  a  la  instal·lació  del  comptador
corresponent.
En aquells immobles que figuren d’alta al padró d’Aigua Potable i dels que l’Ajuntament té
constància  que  no  s’utilitzen,  quan  no  es  pugi  prendre  la  lectura  es  mantindrà  la  de
l’anterior quadrimestre.

Art. 6è. Liquidació i recaptació del deute tributari.
1. La liquidació i recaptació del deute tributari s'adiu al sistema de pagament efectiu per
qualsevol dels procediments prevists per la Llei de Règim Local i en la forma autoritzada
per la Llei General Tributària.
2. Per realitzar el que disposa l'apartat anterior, el Negociat d'Aigua Potable de l'Excm.
Ajuntament  presentar  a  la  Intervenció  de  Fons  la  relació  dels  usuaris  del  servei  on
s'expresse els metres cúbics d'aigua consumida en terminar el període que s'establesca i
un  càrrec  duplicat  amb  la  liquidació  feta  segons  la  tarifa  que  s'inclou  en  aquesta
ordenança, també en el mateix període, càrrec que serà l'antecedent perquè hom estenga
els rebuts-talonaris corresponents i els cobren els serveis recaptatoris.
3. Quan els abonats  no hagueren satisfet dos rebuts consecutius, li´ls enviarà  un avís  en
què s’anotarà  l’import  dels rebuts pendents de pagament, afí que aquest siga efectuat en
un termini no superior a 10 dies. Si en el dit termini no s’efectua el pagament es procedirà,
d’ofici a:
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⇒ Tall  del  subministrament  en els immobles destinats a usos industrials, comercials,
professionals, de serveis, per a obres de construcció, etc.

⇒ Reducció del cabal d’aigua per a us sanitari i aigua de boca en els usos domèstics,
previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament i acord de la Junta de Govern Local.

Art. 7è Altes i baixes
Les declaracions d'altes i baixes i també les variacions s'hauran de presentar davant del
negociat corresponent amb el compromís de sotmetrés a aquesta ordenança i a les altres
disposicións de caràcter general que l'Ajuntament té establertes per al millor funcionament
del  servei.  En  les  sol·licituts  d'alta,  a  més  d'altres  documents,  el  peticionari  deurà
presentar l'escriptura, l’últim rebut de l’Impost sobre Bens Immobles i en les sol·licituds de
baixa i canvi de noms, a més a més, els últims rebuts d’aigua i de recollida domiciliària de
fem.

Art. 8è. Infraccions tributàries i llur sanció.
Pel que fa a les infraccions tributàries i llur sanció regeix el que disposen l'art. 230 de la
Llei General Tributària, de 28 de desembre de 1963; la Llei de Règim Local vigent i el
Reglament d'Hisendes Locals, quan no siguen modificades per aquella i també la resta de
disposicions concordants i complementàries.

Art. 9è. Disposició general.
El  desplegament  del  servei  està  regulat  per  les  disposicions   contractuals,  sent
competència  exclusiva  de l’Ajuntament a través de la Junta de Govern el coneixement i
resolució  de  les  qüestions  administratives  que  pugen  suscitar-se  amb  motiu  de  la
prestació del Servei d’Aigua potable, excepte els recursos legals admesos per la Llei.

Art. 10.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2015 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
(Aprovació última modificació en el Ple de la Corporació de 14/09/2019 publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província núm 225 de 22 Novembre de 2019 )
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