NÚM. ORDRE

18

ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A TRAVÉS
DE XARXA DOMICILIÀRIA
OBJECTE, FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
Conformement al que preveuen els articles 57 i 20.4 t), ambdós del RDL 2/2004
(Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), l’Ajuntament de Calvià
seguirà percebent la Taxa per la Prestació del Servei de Subministrament d’Aigua a
través de la Xarxa domiciliària.
FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de
competència local i titularitat municipal, de subministrament d’aigua a través de la
xarxa domiciliària.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques, a més de les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general
tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei que constitueixen
el fet imposable de la taxa.
Tendran la condició de substituts del o de la contribuent les persones
propietàries dels immobles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre
els respectius beneficiaris.
RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei general
tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors 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.
BENEFICIS FISCALS
Article 5.
No serà d’aplicació cap exempció o bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.
La quantia de la taxa serà la resultant de l’aplicació de les tarifes aprovades per
als respectius gestors del servei públic en cada una de les zones del municipi, vigents en
el moment de la meritació de la taxa. Aquestes tarifes queden incorporades com a annex
a la present Ordenança.
MERITACIÓ I TERMINIS D’INGRÉS
Article 7.
1. La meritació de la taxa es produirà quan s’iniciï la prestació del servei, essent
l’obligació de pagament de periodicitat bimensual.
2. El termini d’ingrés en període voluntari serà el més següent al de l’ingrés en
període bimensual facturat, d’acord amb el calendari determinat en el preceptiu Edicte
de cobrament, que anualment serà objecte de publicació al BOIB i al Tauler municipal
d’anuncis.
3. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi satisfet la quota
tributària, s’iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de
constrenyiment per al seu cobrament, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació
d’interès de demora inherents a dit procediment.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, a més de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 181 i
següents de la Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou aprovada provisionalment el 30 de juny de 2016 i
definitivament el 24 d'agost de 2016. Entrarà en vigor a partir de la seva publicació al
BOIB, conformement al que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004 i continuarà la seva
vigència fins que no sigui derogada o modificada.
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TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
QUADRE DE TARIFES ANNEX
ZONES DE SUBMINSTRAMENT DE SOREA, Societat Regional de
proveïment d'aigües, SA: (Actualment HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE
BALEARES SA)
1.- Quota de Servei:
Quota de servei

Euros (€)/mes

Apartaments, habitatges i xalets

7,22

Comerços i locals de negocis

23,11

Bars i restaurants

43,32

Allotjaments turístics per plaça

1,81

2.- Quota de Consum:
Quota de consum

Euros (€)/mes

Tarifa venda en arqueta

1,0280

Tarifa bloc general

0,8589

Bloc 1 -Consum entre 0 i 7’5m3 per u.e. i mes

0,1583

Bloc 2 –Excés de 7’5 fins a 22,5 m3 per u.e. i mes

1,0377

Bloc 3 –Excés de 22,5 fins a 37,5 m3 per u.e. i mes

1,9314

Bloc 4 –Excés de 37,5 m3 per u.e. i mes

3,0059

Unitats d'equivalència

u.e.

Apartaments habitatges i xalets

1,00

Comerços i locals de negocis

3,20

Bars i restaurants

6,00

Allotjaments turístics per plaça

0,25
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3.- Drets de Connexió:
Drets de connexió

Euros (€)

Habitatges unifamiliars

22,84

Edificis d’habitatges (per unitat)

11,42

Locals comercials

34,26

Plaça hotelera
(*) Amb un mínim de 300,51 €

3,91 (*)

4.- Canvi de nom: 8,05 Euros.
5.- Verificació de comptadors: a petició de l’usuari o de la usuaria i sempre
que de la revisió no se’n desprengui cap defecte de lectura: 39,82 Euros.
6.- Reenganxaments: en cas de tall justificat, el doble dels drets d’enganxament
(segons RD 1.725/1784, de 18 de juliol)
7.- Comptadors d'obra. La tarifa aplicable serà:
a) Quota de servei: La corresponent a un comerç o local de negoci.
b) Quota de consum: La corresponent a la tarifa de venda en arqueta.
ZONES DE SUBMINISTRAMENT DE ATERCA SA.

Quota de servei

Euros (€)/mes

Apartaments, habitatges i xalets

4,58

Comerços i locals de negocis

14,68

Bars i restaurants

27,54

Allotjaments turístics per plaça

1,13

Unitats d'equivalència

u.e.

Apartaments habitatges i xalets

1,00

Comerços i locals de negocis

3,20

Bars i restaurants

6,00

Allotjaments turístics per plaça

0,25
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Quota de consum

Euros (€)/m3

Tarifa bloc general

1,324

Bloc 1 -Consum entre 0 i 7’5m3 per u.e. i mes

0,8087

Bloc 2 –Excés de 7’5 fins a 22,5 m3 per u.e. i mes

1,1171

Bloc 3 –Excés de 22,5 fins a 37,5 m3 per u.e. i mes

2,0255

Bloc 4 –Excés de 37,5 m3 per u.e. i mes

3,0663

Drets de connexió

Euros (€)

Habitatges unifamiliars

27,26

Apartaments

13,63

Locals comercials

40,89

Plaça hotelera (*)

4,67

(*) Valor mínim

377,65

ZONES DE SUBMINISTRAMENT DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE
PAGUERA SL.

Quota de servei

Euros (€)/mes

Apartaments, habitatges i xalets

5,20

Comerços i locals de negocis

13,00

Bars i restaurants

16,60

Allotjaments turístics per plaça

1,51

Unitats d'equivalència

u.e.

Apartaments habitatges i xalets

1,00

Comerços i locals de negocis

3,20

Bars i restaurants

6,00

Allotjaments turístics per plaça

0,25
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Quota de consum

Euros (€)/m3

Tarifa bloc general

0,64

Bloc 1 -Consum entre 0 i 7’5m3 per u.e. i mes

0,25

Bloc 2 –Excés de 7’5 fins a 22,5 m3 per u.e. i mes

1,26

Bloc 3 –Excés de 22,5 fins a 37,5 m3 per u.e. i mes

2,25

Bloc 4 –Excés de 37,5 m3 per u.e. i mes

3,22

Drets de connexió

Euros (€)

Vivendes unifamiliars
Industrial
Reconnexió

23,19
34,78

Vivendes unifamiliars
Industrial
Baixes

46,38
69,57

Vivendes unifamiliars
Industrial

30,51
30,51

TARIFES REDUÏDES (D’aplicació a totes les empreses que presten el servei).
En el cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la Taxa es reduirà en la
forma següent:
a) Famílies nombroses generals: el 10 per 100 sobre la quota de consum.
b) Famílies nombroses especials: el 15 per 100 sobre la quota de consum.
c) Per als titulars del servei persones majors de 65 anys, i sempre que el conjunt de
persones que convisquin en el seu domicili, inclòs la mateixa persona titular,
disposin d’un nivell d’ingressos anual igual o inferior al Salari Mínim
Interprofessional vigent a cada moment: el 30 per 100 de reducció sobre la
quota de servei.
Els abonats que compleixin els requisits corresponents podran sol·licitar l’aplicació de
les citades reduccions mitjançant escrit dirigit a l’Entitat subministradora en els termes
següents:
- En els supòsits a) i b) anteriors, acreditant que l’abonat o l'abonada és
titular de família nombrosa, adjuntant per a això: 1º) Fotocòpia del Títol
corresponent, amb vigència en l’exercici de sol·licitud. 2º) Còpia de
l’últim rebut liquidat, i 3º) Certificació expedida per l’Ajuntament,
acreditativa que tots els membres de la unitat familiar resideixen en
l’habitatge objecte de la sol·licitud de benefici fiscal.
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-

En el suposat c) anterior, acreditant documentalment l’edat de l’abonat o
l'abonada i el seu nivell de renda i el de les persones empadronades en el
seu domicili, corresponent a l’any anterior al de la sol·licitud.

En els anteriors supòsits, la reducció serà d’aplicació en el període de liquidació
bimestral següent al de la data de sol·licitud. L’aplicació de les citades reduccions
sortirà efecte durant totes les facturacions de l’any que se sol·liciti. Per a poder
continuar en l’aplicació de les reduccions en el següent any haurà de ser formulada,
anualment, nova sol·licitud, des del dia 2 fins al 31 de Gener de cada any, aportant la
documentació requerida, sempre que subsisteixin els requisits exigits. De no formularse sol·licitud o formular-se fora del termini citat deixarà d’aplicar-se la reducció.
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