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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ D'A IGUA, GAS, 

ELECTRICITAT I ALTRES ABASTIMENTS PÚBLICS INCLOSOS ELS DRETS 

D'ENGANXAMENT DE LÍNIES I COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ  DE COMPTADORS I 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, QUAN TALS SERVEIS O SUBMI NISTRAMENTS 

SIGUEN PRESTATS PER ENTITATS LOCALS.  

 
Art. 1.   
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, 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 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA 
per DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I ALTRES ABASTIMENTS 
PÚBLICS INCLOSOS ELS DRETS D'ENGANXAMENT DE LÍNIES I COL·LOCACIÓ I 
UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, QUAN TALS 
SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS SIGUEN PRESTATS PER ENTITATS LOCALS, 
l'exacció dels quals s'efectuarà amb subjecció a allò que s'ha previst en esta 
Ordenança i en l'Ordenança Fiscal General sobre gestió, recaptació i inspecció de 
tributs locals. 
 
Art. 2.  Fet imposable.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constitueix el següent 
supòsit de prestació d'un servei públic de competència local: Distribució d'aigua, gas, 
electricitat i altres abastiments públics inclosos els drets d'enganxament de línies i 
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan tals serveis o 
subministraments siguen prestats per entitats locals, previst en la lletra t) de l'apartat 4 
de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 3.  Subjecte passiu.  
 
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei que presta 
l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
Art. 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
2. Seran 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 previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
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Art. 5.  Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establert en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 
de Tractats Internacionals. 
 
Art. 6.  Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s’obtindrà d’acord amb les tarifes 
següents: 
 
Quota de servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota consum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota aigua de reg ................................... 11,20 €/hora 
 
Drets d’enganxament a la xarxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 bis. De la Planta d’Osmosi: 
 
1. a) L’Ajuntament de Corbera és la prestatària del servei de subministrament d’aigua 

sense nitrats a través la Planta d’Osmosi.  

CLASSE QUOTA 
(€/ABONAT * SEMESTRE)  

DOMÈSTIC 4,35 € 
COMERCIAL 11,58 € 
INDUSTRIAL 17,03 € 
AUXILIAR D’OBRA 25,00 € 

BLOC M3 
QUOTA 
(€/M3 * SEMESTRE) 

Primer Fins a 48 0,20 € 

Segon De 49-68 0,24 € 

Tercer De 68-84 0,29 € 

Quart Mes de 85 0,39 € 

CLASSE COMPTADOR QUOTA 

Habitatges  13 mm 94,66 € 
Comerços 20 mm 157,76 € 
Comerços 25 mm 220,82 € 
Auxiliar 
obra (13, 20 o 25 mm) Quota comptador + 5% 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

b) Què els interessats propietaris d’un comptador d’aigua instal·lat al Terme 
Municipal de Corbera, el qual estiga donat d’alta al padró fiscal de subministrament 
d’aigua que elabora l’Ajuntament semestralment, tindran dret a una primera targeta 
de forma gratuïta. També tindran dret aquelles persones que no tinguen comptador 
d’aigua però estiguen empadronades al municipi, corresponent-li una per habitatge. 
c) De la mateixa manera, tindran dret a la targeta propietaris d’habitatges que tenen 
un dret consolidat sobre el Pou de les Coves. 
d) Que als habitatges llogats, hauran de ser els seus titulars els que retiren de les 
oficines municipals la targeta.  

 
2. Els interessats que esgoten el saldo de la targeta podran recarregar-la a les oficines 
municipals, abonant la següent quota: 3 €. 
 
3. Els interessats que extravien la targeta i vulguen una de nova, hauran d’abonar el 
cost de la targeta establert en 8 €, més el cost de la recàrrega: 3 €. En total: 11 euros. 
 
4. Les targetes que no funcionen, previ retorn de la targeta defectuosa, es canviaran 
per una de nova, a excepció d’aquelles que presenten un mal ús, en què s’abonarà el 
cost total de la targeta i la recàrrega. 
 
Art. 7.  Meritació.  
 
Esta taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servei que origina la seua exacció. 
 
Art. 8. Declaració i ingrés.   
 
1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per 
acte o servei prestat. 
 
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, pel que s'expedirà el corresponent 
justificant d'ingrés. 
 
4. Per a períodes següents, la liquidació de la Taxa s'efectuarà mitjançant la confecció 
del corresponent Padró, els quals tindran caràcter anual. El pagament es realitzarà en 
els períodes de cobrament establits pel Ple de la corporació i del mode establit en 
l'Ordenança Fiscal General sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 
 
5. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
6. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no 
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
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Art. 9. Infraccions i sancions.   
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò que s'ha disposat en els articles 
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
desenrotllen, conforme a allò que s'ha establit en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
En cas de pèrdua o no funcionament per mal ús de la targeta, i a partir de la tercera 
expedició de la mateixa, el cost de la targeta s’incrementarà en el doble la 
immediatament anterior. 
 
Art. 10. Vigència.   
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1.999, fins que 
s'acorde la seua modificació o derogació. 
 
Disposició final 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament amb 
data 12 de novembre de 2007, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2008 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
Diligència per fer constar que, la modificació de la present ordenança ha sigut publicada íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 310, de data 31 de desembre de 2007. 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament amb 
data de 31 de maig de 2012, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia següent a 
la seua publicació. 
 
Diligència per fer constar que, la modificació de la present ordenança ha sigut publicada íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 190, de data 10 de juliol de 2012. 
 
 


