
Ajuntament de Massanassa

Àrea de Tresoreria

Ordenança Reguladora de la Taxa per
Distribució de Aigua, inclosos els Drets

d’Enganxall, Col·locació, Utilització i Conservació
de Comptadors i Instal·lacions anàlogues

Resolució d’Alcaldia núm. 1089/2008

Octubre 2016

Modificacions publicades en BOP y Resolucions

19 d'octubre de 2016. BOP Núm. 202
30 de desembre de 2008. Resolució 1089
23 de maig de 2002. Publicat en BOP
12 de febrer de 1999. BOP Núm. 36



Ordenança Reguladora de la Taxa per Distribució d’Aigua, inclosos els Drets d’Enganxall,
Col·locació, Utilització i Conservació de Comptadors e Instal·lacions anàlogues

Àrea de Tresoreria

HAC-009-1610-va Ajuntament de Massanassa 2

Article 1r. FONAMENT LEGAL

L’Ajuntament, d'acord amb el que disposa l’article 106, apartat I de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribuïx l’article 15, apartat I, de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que preveu l’article
20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/98, de 13 de juliol, establix la taxa per
distribució d'aigua potable a domicili, inclosos els drets d’enganxada, col·locació,
utilització i conservació dels comptadors i instal·lacions anàlogues, l’exacció dels
quals s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta ordenança.

Serà igualment d’aplicació a la prestació d’estos servicis el que disposa
l’Ordenança reguladora de subministrament d’aigua de consum públic.

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’activitat municipal desenrotllada per a
prestar el servici de distribució d’aigua a domicili, inclosos els drets d’enganxada,
subministrament i conservació de comptadors.

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servici
que presta l’entitat local, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Tindran la condició de substituts de contribuents els propietaris d’immobles
ocupats pels que es beneficien o es vegen afectats per la prestació del servici.

Article 4t. RESPONSABLES

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els art. 38 i 39 de la Llei General
Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de l’esmentada Llei.

Article 5t. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

D’acord amb el que establix l’article 9é de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals
que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de
l’aplicació de tractats internacionals.
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Article 6t. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa seran les següents:

6.1 ABONATS DEL NUCLI URBÀ

1.- D’enganxall:

Per quota d'enganxall: 14,33 €
Cost del comptador: cost del proveïdor extern.

2.-De servici:

Quota servici trimestral:

Calibre del comptador
(mm diàmetre)

Coeficient de
ponderació

Quota (€ per abonat i
trimestre)

<13 1 3,26

20 2,5 8,14

25 3,5 11,40

30 5 16,29

40 10 32,58

50 15 48,86

3.-De conservació:

Quota conservació trimestral: 0,19 €

4.-De consum:

1r Bloc (0 a 30 m3 trimestre): 0,11 €
2n Bloc ( 30 a 40 m3 trimestre): 0,22€
3r Bloc ( + de 40 m3 trimestre): 0,38 €

6.2 ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL

1.-D’enganxall:

Per quota d’enganxall: 14,33 €
Cost del comptador: cost del proveïdor extern.

2.-De servici:

Quota servici trimestral:

Calibre del comptador
(mm diàmetre)

Coeficient de
ponderació

Quota ( € per abonat i
trimestre)

<13 1 4,89

20 2,5 12,22

25 3,5 17,10

30 5 24,43

40 10 48,86

50 15 73,29
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3.-De conservació

Quota conservació trimestral: 0,19 €

4.-De consum

Fins 30 m3 trimestre: 0,16 €
De 30 a 40 m3 trimestre: 0,33 €
De 40 m3 trimestre: 0,54 €

6.3 REALITZACIÓ I REPARACIÓ D'ESCOMESES

1.- En la realització o reparació d'escomeses efectuades per
l'Ajuntament en aplicació de l'establit en l'article 4, paràgraf 5 de
l'Ordenança Reguladora del Subministrament d'Aigua de Consum
Públic de l'Ajuntament de Massanassa, s'aplicarà la següent tarifa:

Import
Base (€)

Import IVA
21% (€)

Import
Taxa (€)

PART FIXA

Terme constant per escomesa 56,75 11,92 68,67 €

PART VARIABLE. Preu per hora

Tècnic A1 Urbanisme i servicis 38,81 8,15 46,96 €

Tècnic A2 Urbanisme i servicis 25,72 5,40 31,12 €

Encarregat manteniment 20,65 4,34 24,99 €

Oficial 1ª activitats diverses 19,38 4,07 23,45 €

Oficial 1ª lampista 20,06 4,21 24,27 €

Oficial 2ª obra de paleta 16,43 3,45 19,88 €

Peó activitats diverses 14,75 3,10 17,85 €

PART VARIABLE. Béns corrents

Adquisicions béns corrents

PART VARIABLE. Servicios externos

Prestacions servicis externs

Qualsevol modificació dels tipus impositius d'IVA aplicables seran
d'aplicació automàtica als imports de la Taxa a exigir, constituint les
bases reflectides en la 2ª columna els imports de referència que han
de servir per a establir la quota tributària final de la Taxa.

2.- La utilització de mitjans propis o la contractació de serveis
externs dependrà de la idoneïtat dels disponibles en l'Ajuntament i
en el mercat i quedarà exclusivament al criteri del tècnic municipal
competent que estarà basat en raons d'interès general, economia i
eficàcia.
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3.- Una vegada conclosa la instal·lació s'emetrà el corresponent
informe d'avaluació pel tècnic municipal en el qual es relacionaran i
avaluaran els mitjans utilitzats. Sobre la base d'aquesta avaluació
l'ajuntament emetrà la factura corresponent i el document
cobratorio que procedisca.

4.- Quantitat a compte. Juntament amb la sol·licitud de realització
de l'escomesa s'haurà d'adjuntar justificant de l'ingrés previ de
300,00€, que serà considerada quantitat a compte de la liquidació
anteriorment expressada. Per l'ajuntament es facilitarà el document
cobratorio necessari per a l'ingrés d'aquesta quantitat en les entitats
financeres col·laboradores.

5.- La sol·licitud haurà de ser formulada pel propietari de l'immoble
beneficiari de l'escomesa a realitzar i al seu nom s'emetrà la
facturació i liquidació pertinent.

Article 7m. MERITACIÓ

Esta taxa es merita:

El dia de la presentació de la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient,
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament
corresponent.

Si no mediara sol·licitud, quan s’inicie la prestació del servici o la
realització de l’activitat.

Article 8u. DECLARACIÓN E INGRESO

1.- Les quantitats exigibles pels servicis regulats en la present ordenança es
liquidaran per acte o servici prestat.

L’Ajuntament procedirà a la lectura i facturació dels consums amb caràcter
trimestral. El consum o factura pels períodes de lectura indicats, es determinarà
per les diferències de l’indicador del comptador al principi i final de cada període.

En el cas que, per causes no imputables als abonats, el temps transcorregut entre
una lectura i la següent siga superior a 6 mesos l’aplicació de la tarifa en el càlcul
del rebut trimestral es realitzarà sobre quantitats de consum reduïdes
proporcionalment al nombre de trimestres que es vagen a facturar. En este cas
s’emetran tants rebuts com a trimestres comprenga el període de lectura. El
consum imputat al trimestre o trimestres intermedis tindran la consideració de
consum estimat.

En el cas que no es puga realitzar la lectura per impossibilitat del personal
municipal d’accés al comptador i que en el dit cas no es proporcione la lectura a
l’Ajuntament per mitjà de l'oportú butlletí que es facilitarà a este efecte, es podrà
imputar un consum estimat de 15 m3 en el dit trimestre. Posteriorment quan es
dispose de lectura real es regularitzarà en l’import total a pagar en el trimestre o
trimestres posteriors amb el consum que es realitze.
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El procediment de facturació que s’ha de seguir el cas de falta de lectura, és a dir,
quan es detecte la desocupació i funcionament incorrecte del comptador, a fi de
facturar el període actual i la de regularitzar els anteriors que procedisquen, es
realitzarà:

a) En els consums estacionals, prenent com a consum el del mateix
període de l’any anterior.

b) En els consums no estacionals, prenent la mitjana dels dos períodes de
facturació anteriors, o el consum registrat pel nou comptador instal·lat,
durant un període conegut i extrapolant-ho a la totalitat del període a
facturar.

c) Tant les altes com les baixes es liquidaran per trimestres complets.

Les quotes referides a la col·locació i utilització de comptadors s’exigiran en règim
d’autoliquidació en ocasió de l’alta en el servici. Les quotes successives de
caràcter periòdic s’exigiran pel procediment de cobrament d’exacció per
matrícula o padró.

2.-Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió
dels requisits previstos en l’article 124 de la Llei General Tributària.

3.- El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria
Municipal o entitat financera col·laboradora, per la qual s’expedirà el
corresponent justificant d’ingrés.

4.- Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives
en via de constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General
de Recaptació. Tot això sense perjuí que es procedisca al tall de subministrament
d’aigua potable en els supòsits i d’acord amb el procediment reflectit en
l’ordenança reguladora de subministrament d’aigua de consum públic.

5.- Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la
declaració de les quals es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que
preveu l’esmentat reglament.

Article 9é. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà al que disposen els articles 77
i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
desenrotllen, d’acord amb el que establix l’article 11 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
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Article 10é. VIGÈNCIA

La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial
de la Província (19 d'octubre de 2016), i començarà a aplicar-se des de la seua
entrada en vigor, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.
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Vist que l’entrada en vigor de la Taxa pel Servici Metropolità de Tractament i
Eliminació de Residus Urbans obliga incloure la seua exacció en els rebuts
trimestrals corresponents al subministrament d’aigua potable, en el que ja estan
inclosos la Taxa de clavegueram municipal i el Cànon de Sanejament de la
Generalitat Valenciana junt amb l’IVA aplicable.

Vist que l’exacció de la TAMER citada comporta el prorrateig a l’alça per mesos de
la dita exacció el que comporta realitzar les oportunes modificacions en els
procediments de gestió així com en les aplicacions informàtiques de gestió. Vista
la proposta de Tresoreria amb vista a regular el procediment i efectes de la
realització de baixes en el subministrament d’aigua potable.

Considerant que, basant-se en el que disposa l’Art. 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, esta Alcaldia és competent per a això,

RESOLC

PRIMER

Aprovar les següents instruccions de gestió de les liquidacions tributàries amb
motiu de les baixes en el subministrament d'aigua potable.

1ª Per a cursar les sol·licituds de baixa del subministrament d’aigua
potable, l’interessat deurà prèviament facilitar la lectura actual del
comptador en els servicis econòmics.

Amb la dita lectura per part de l’administració s’assistirà al subjecte
passiu en l’elaboració d’una autoliquidació dels conceptes procedents als
tributs inclosos en el rebut trimestral, segons el que establix la instrucció
4ª.

2ª La sol·licitud de baixa podrà realitzar-la el titular del subministrament o
qui legalment li represente. A la dita sol·licitud s'acompanyarà, si no es
troba en poder de l'administració, l'acreditació de la identitat de qui ho
sol·licita i el justificant del pagament de l'autoliquidació a què es fa
referència en la instrucció 1ª.

3ª Presentada la sol·licitud i comprovada la mateixa pels servicis
econòmics, si es troba conforme es produirà la baixa del subministrament
en els casos i amb els efectes següents.

3.1 Per a les sol·licituds presentades en el primer mes del
trimestre:

3.1.1 S’instarà dels servicis tècnics la retirada del
comptador i precinte de la presa corresponent.

3.1.2 Es produirà la baixa del padró tributari amb efectes
del primer dia del següent trimestre natural i no s’emetrà
rebut corresponent al trimestre en curs.

3.2 Per a les sol·licituds presentades en el segon mes del
trimestre:
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3.2.1 S’instarà dels servicis tècnics la retirada del
comptador i precinte de la presa corresponent..

3.2.2 Es produirà la baixa del padró tributari amb efectes
del primer dia del següent trimestre natural i s’anul·larà el
rebut emés per al trimestre en curs.

3.3 Per a les sol·licituds presentades en el tercer mes del
trimestre:

3.3.1 S’instarà dels servicis tècnics la retirada del
comptador i precinte de la presa corresponent.

3.3.2 Es produirà la baixa del padró tributari amb efectes
del primer dia del següent trimestre natural i es gestionarà
i cobrarà el rebut corresponent al trimestre en curs.

4ª L’autoliquidació de referència inclourà els conceptes i pels import
meritats en aplicació de la normativa tributària següents:

4.1. Per a les sol·licituds a presentar en el primer mes del
trimestre:

4.1.1 L’import corresponent a un trimestre complet del
manteniment de comptador.

4.1.2 L’import corresponent a la taxa per subministrament
d’aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.1.3 L’import corresponent a un trimestre complet de
manteniment de clavegueram.

4.1.4 L’import corresponent a la taxa de clavegueram per
l’aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.1.5 L’import corresponent a un trimestre complet del
servici de la taxa de sanejament de l’Entitat Publica de
Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat
Valenciana.

4.1.6 L’import corresponent a la taxa de sanejament de
l’Entitat Publica de Sanejament d’Aigües Residuals de la
Generalitat Valenciana per l’aigua no facturada fins al
moment, que serà la corresponent al consum reflectit en la
lectura del comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.1.7 L’import de la Taxa pel Servici Metropolità de
Tractament i Eliminació de Residus Urbans corresponent a
un terç de l’import trimestral de la taxa.
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4.1.8 L’IVA corresponent als punts 4.1.1 i 4.1.2.

4.2. Per a les sol·licituds a presentar en el segon mes del
trimestre:

4.2.1 L’import corresponent a un trimestre complet del
manteniment de comptador.

4.2.2 L’import corresponent a la taxa per subministrament
d'aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.2.3 L’import corresponent a un trimestre complet de
manteniment de clavegueram.

4.2.4 L’import corresponent a la taxa de clavegueram per
l’aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.2.5 L’import corresponent a un trimestre complet del
servici de la taxa de sanejament de l’Entitat Publica de
Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat
Valenciana.

4.2.6 L’import corresponent a la taxa de sanejament de
l’Entitat Publica de Sanejament d’Aigües Residuals de la
Generalitat Valenciana per l’aigua no facturada fins al
moment, que serà la corresponent al consum reflectit en la
lectura del comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent del trimestre anterior.

4.2.7 L’import de la Taxa pel Servici Metropolità de
Tractament i Eliminació de Residus Urbans corresponent a
dos terços de l’import trimestral de la taxa.

4.2.8 L'IVA corresponent als punts 4.2.1 i 4.2.2.

4.3. Per a les sol·licituds a presentar en el tercer mes del
trimestre:

4.3.1 L’import corresponent a la taxa per subministrament
d’aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent al trimestre en curs.

4.3.2 L’import corresponent a la taxa de clavegueram per
l’aigua no facturada fins al moment, que serà la
corresponent al consum reflectit en la lectura del
comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent al trimestre en curs.
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4.3.3 L’import corresponent a la taxa de sanejament de
l’Entitat Publica de Sanejament d’Aigües Residuals de la
Generalitat Valenciana per l’aigua no facturada fins al
moment, que serà la corresponent al consum reflectit en la
lectura del comptador en el dia de la data menys la lectura
corresponent al trimestre en curs.

4.3.4 L'IVA corresponent al punt 4.3.1.

SEGON

Comunicar la present resolució a la Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament
perquè en prengueu coneixement i compliment.

Massanassa, a 30 de desembre de 2008. L’Alcalde. Vicente S. Pastor Codoñer.
Davant meu. El Secretari. Miguel García García


