ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 4
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA.
Article 1r. Concepte,
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39 /1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Regim legal de les taxes estats
i Locals, s'estableix la taxa pel subministre d'aigua, que es regira per la present Ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn
dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a que es refereix
l'anterior article, tenen la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per
raó de serveis o activitats que beneficiïn els ocupants d' habitatges o locals, els propietaris
d'aquests immobles, els quals poden repercutir, si s'escau, les quotes sobre els beneficiaris
respectius.
Article 3r. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l' annex.
2. Les tarifes d' aquesta taxa seran les que figuren en l'annex.
Article 4t. Obligació al pagament.
1. La obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix quan s'autoritza la
prestació del servei , amb periodicitat.
2 . El pagament d'aquesta taxa s 'efectuarà en el moment de la presentació, al qui estigui
obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província ( o de la Comunitat Autònoma uniprovincial ) i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses .
Diligencia.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l 'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989 i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, i en sessió
plenària de l' Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a l'adaptació a la llei
25/1998 de 13 de juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus públics en taxes.

Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa pel subministrament d’aigua: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 )
Habitatge………….

21,69 € trimestral

Granja …………….

82,94 € trimestral

Gran consum (ind.)

28,71 € trimestral

Manteniment escomeses 0,19 €/ab/ trimestral
Taxa escomesa a partir de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable:
a)
Instal·lació escomesa estàndard d’aigua potable amb arqueta de vorera o
armari de formigó, comptador DN 13 mm i amb obra civil: 661,57 €.
b)
Instal·lació escomesa d’aigua potable amb portella de paret de PRFV i
comptador DN 13 mm., amb obra civil: 570,29 €.
c)
Instal·lació escomesa d’aigua potable amb armari de paret de PRFV i
comptador DN 13 mm., amb obra civil: 596,53 €.
d)
Instal·lació comptador DN 13 mm. Sobre bateria: 92,16 €.
Pels aforaments que es donin de baixa justificada, si sol·licitessin de nou l’alta del servei,
estaran sotmesos al pagament d’una taxa de nova connexió de 200 €.
Totes les tomes noves s’instal·laran preparades per comptador.
Els conceptes d’IVA i Cànon de l’Aigua s’afegeixen al rebut.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
1)
2)
3)
4)

Habitatge………….
Granja …………….
Gran consum (ind.)
Manteniment escomeses

25,62 € trimestral
88,71 € trimestral
32,85 € trimestral
1,92 €/ab/trimestral

Taxa escomesa a partir de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instal·lació escomesa estàndard d’aigua potable amb arqueta de vorera o armari de formigó,
comptador DN 13 mm i amb obra civil: 774,15 €.
Instal·lació escomesa d’aigua potable amb portella de paret de PRFV i comptador DN 13 mm.,
amb obra civil: 703,16 €.
Instal·lació escomesa d’aigua potable amb armari de paret de PRFV i comptador DN 13 mm., amb
obra civil: 738,15 €.
Instal·lació comptador DN 13 mm. Sobre bateria: 186,46 €.
Preu regularització tècnica de frau en subministrament: 158,31 €
Preu de reobertura per impagament: 52,12 €

Observació: Aprovat per l’Ajuntament en ple en sessió de 20 de octubre 2011 i publicat al BOP núm. 185
de 31 de desembre 2011

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS:

Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
1)
2)
3)
4)
5)

Habitatge………….
Granja …………….
Gran consum (ind.)
Manteniment escomeses
Repercussió Llei 5/2012

27,16 € trimestral
94,03 € trimestral
34,82 € trimestral
2,04 €/ab/trimestral
1,4048 €/uc/trim.

Taxa escomesa a partir de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable:
a) Instal·lació escomesa estàndard d’aigua potable amb arqueta de vorera o armari de formigó,
comptador DN 13 mm i amb obra civil: 792,73 €.
b) Instal·lació escomesa d’aigua potable amb portella de paret de PRFV i comptador DN 13 mm.,
amb obra civil: 720,04 €.
c) Instal·lació escomesa d’aigua potable amb armari de paret de PRFV i comptador DN 13 mm.,
amb obra civil: 755,86 €.
d) Instal·lació comptador DN 13 mm. Sobre bateria: 190,95 €.
e) Preu regularització tècnica de frau en subministrament: 162,11 €
f) Preu de reobertura per impagament: 53,37 €

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 25 d´octubre de 2.012 i publicat al
BOP núm. 181 de 29 de desembre de 2.012.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS:

Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
6)
7)
8)
9)
10)

Habitatge………….
Granja …………….
Gran consum (ind.)
Manteniment escomeses
Repercussió Llei 5/2012

27,95 € trimestral
96,76 € trimestral
35,83 € trimestral
2,10 €/ab/trimestral
1,4048 €/uc/trim.

Taxa escomesa a partir de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable:
g) Instal·lació escomesa estàndard d’aigua potable amb arqueta de vorera o armari de formigó,
comptador DN 13 mm i amb obra civil: 815,72 €.
h) Instal·lació escomesa d’aigua potable amb portella de paret de PRFV i comptador DN 13 mm.,
amb obra civil: 740,92 €.

Instal·lació escomesa d’aigua potable amb armari de paret de PRFV i comptador DN 13 mm.,
amb obra civil: 777,78 €.
j) Instal·lació comptador DN 13 mm. Sobre bateria: 196,48 €.
k) Preu regularització tècnica de frau en subministrament: 166,81 €
l) Preu de reobertura per impagament: 54,92 €
i)

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 3 d´octubre de 2.013 i publicat al
BOP núm. 217 de 25 de novembre de 2.013.

