ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVEÏMENT
D’AIGUA POTABLE A LA VILA DE MURO
Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst als articles 20 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació de serveis per proveïment d’aigua, que
es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
Proveïment d’aigua.
Escomeses d’aigua i sanejament.
Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
Article 3. Subjectes passius
1. Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis al qual es
refereix l’article anterior.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles
beneficiats, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes
contingudes a l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE
1. Quota de consum trimestral. Per m3
Ús domèstic
1.1. Inferior o igual a 60 m3
1.2. Entre 61 i 240 m3
1.3. Superior o igual a 241 m3
Ús no domèstic
1.4 Consum no domèstic
Tarifa de fuites
1.5 Tarifa de fuites
2. Quota de servei. Per trimestre

IMPORT
Euros

1,2266
3,1892
5,7650
1,8399
1,8399

2.1. Comptadors fins a 13 mm.
2.2. Comptadors de més de 13 mm.
3.Escomeses d’aigua potable i sanejament
3.1. Unitat d’escomesa d’aigua potable fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
3.2 Unitat d’escomesa de clavegueram fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
4.Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
4.1. Comptadors 13 mm
4.2. Comptadors 15 mm
4.3. Comptadors 20 mm
4.4. Comptadors 25 mm
4.5. Comptadors 32 mm
4.6. Comptadors 40 mm

17,91
37,17
416,62
71,09
326,14
47,47
69,21
69,21
98,04
224,46
280,48
434,25

Article 6. Ús no domèstic
Els titulars de locals comercials, activitats industrials i, en general, tots els que alberguin
usos no domèstics, podran adscriure a la tarifa de nova implantació per a aquest tipus
d'usos, en la qual es contemplarà un sol bloc de consum. L'adscripció serà voluntària i
per portar afecte haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament amb aportació de la
documentació acreditativa corresponent. Un cop aprovada per l'Ajuntament, aquest
donarà compte al Concessionari, de manera que la tarifa de subministrament no
domèstic s'ha d'aplicar a partir del següent període de lectura de comptadors, havent de
romandre adscrit a la mateixa, com a mínim, durant 1 any. Un cop transcorregut el
període d'1 any, podrà sol·licitar l'adscripció al règim tarifari general, que serà efectiva,
un cop informada per l'Ajuntament, a partir de la lectura de comptadors següent a la
sol·licitud.

Article 7. Exempcions
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió de
Serveis Socials, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva situació
psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a l’article anterior.
Article 8. Meritació
1. La meritació de la taxa es produeix, per a les noves escomeses, en el moment en que
s’inicia la prestació del servei.
2. Per a les escomeses ja existents, la meritació es produirà el dia 1 de cada trimestre
natural.
Article 9. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei i, una vegada autoritzat,
formalitzaran el corresponent contracte.
2. El cobrament de les tarifes de l’article 3, s’efectuarà trimestralment, mitjançant rebut
derivat de la matrícula.

3. L’usuari llogarà els aparells comptadors, pagant la tarifa 2. Aquesta tarifa de lloguer
inclou el manteniment.

Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va esser aprovada
per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 1998, i
modificada en sessions de 25 de maig de 2000, 31 de maig de 2001, juliol 2008 , setembre
de 2010 , 26 de gener de 2015, 29 de octubre de 2015, 29 de juliol de 2016 i 26 d’octubre
de 2017.

Muro, 18 de octubre de 2018
El batle

Martí Fornés Carbonell

