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Núm. 704
AJUntAment de BredA  

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació puntual d’ordenances fiscals 

El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2017, va acordar aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals de les taxes de Servei de clavegueram, per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans i pel subministrament de l’aigua. 

Segons el certificat de la Secretaria-intervernció de la Corporació, durant el període d’exposició pública de l’anunci d’aprovació 
provisional, no s’han presentat reclamacions per part dels interessats.

Pel que l’acord provisional s’entén definitivament adoptat, sense necessitat d’acord plenari, tal i com establia l’acord 
d’aprovació provisional i segons el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text refós, es procedeix a publicar-ne el text íntegre:

“Ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 19
Taxa pel servei de clavegueram 

article 1 - Fonament i naturalesa 
a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.r) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ajuntament estableix la taxa per prestació del servei 
de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, que es regirà per la present ordenança. 

article 2 - Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les condicions necessàries per 
autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal. 
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres 
municipal i el seu tractament per depurar-les. 

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny. 

article 3 - subjectes passius 
1. són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 
general tributària següents: 

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de 
la finca. 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del 
terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o 
arrendataris, fins i tot en precari. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari 
d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 
un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

article 4 - Responsables 
1. són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 
l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei general tributària. 

Article 5 - Beneficis fiscals 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
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 article 6 - Quota tributària 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una 
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €. 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de 
la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca. 
a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

€/m3
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:  
- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,2088
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat 0,3697
- Excés de 12 m3/mes/abonat 0,5696

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per un subministrament. 
4. La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.

article 7 - acreditament 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i 
s’entendrà que aquesta s’inicia: 

a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulà 
expressament. 
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa 
es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient 
administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 

2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per 
a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que 
la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la 
presa a la xarxa. 
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de 
cada any. 

Article 8 - Règim de declaració i ingrés 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius 
de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes 
natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que 
hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa. Una vegada concedida la llicència de presa 
a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici. 
2. Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós 
tributs es notificaran en el mateix rebut. 
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis 
tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en els períodes 
fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació. 

article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

article 10 - Gestió per delegació 
1. si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva 
o en la companyia concessionària del servei, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l’administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que 
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves 
facultats en la Diputació. 
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Disposició addicional 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que porten 
causa.
 
Disposició final 
aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de 27 de novembre de 2017, i entrarà en vigor 
el dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.

ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 20
Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 

article 1 - Fonament i naturalesa 
a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, 
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present ordenança. 
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 

article 2 - Fet imposable 
1.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 

i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents: 
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars. 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 

2.  a aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les deixalles alimentàries que 
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars. 

3.  No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de 
mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com: 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos

 
article 3 - subjectes passius 
1.  són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i 

eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es 
presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari. 

2.  Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si 
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

article 4 - Responsables 
1.  son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

Article 5 - Beneficis fiscals 
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de: 

1.  Una bonificació del 50% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i que reuneixin alguna de 
les condicions següents: 
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a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional 
i que es trobi en situació d’arrendatari. 
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional i que 
es trobi en situació d’arrendatari. 

La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim el 15 de febrer de cada exercici. 

El subjecte passiu haurà d’acreditar: 
a. Certificat de convivència. 
b. Contracte de lloguer. 
c. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat anual de la pensió 
que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de la Generalitat que acrediti la situació d’aturat i la 
quantia de la prestació. 
d. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital. 

2. Una bonificació del 25% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i que reuneixin alguna de 
les condicions següents: 

a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional 
i que es trobi en situació de propietari. 
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional i que 
es trobi en situació de propietari.

La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim el 15 de febrer de cada exercici. 

El subjecte passiu haurà d’acreditar: 
a. Certificat de convivència. 
b. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat anual de la pensió 
que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de la Generalitat que acrediti la situació d’aturat i la 
quantia de la prestació. 
c. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital. 

3. Reduccions, per l’autogestió de la fracció orgànica mitjançant compostatge particular: 
Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de les restes orgàniques a través del compostatge amb els condicionants que 
s’estableixen seguidament, gaudiran d’una reducció del 12% en la quota anual de la taxa pel servei de recollida de residus. 

El subjecte passiu haurà de complir els següents condicionants: 
1.  Tramitar a l’Ajuntament l’adhesió a la campanya “A al Selva fem compost” i donar-se d’alta a efectes de formar part del 

registre de la Xarxa Comarcal de Compostatge gestionat pel Consell Comarcal. 
2.  utilitzar compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte o realitzar compostatge en pila o 

femer. 

Tots els supòsits seran susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal per tal de verificar el 
correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà acreditada mitjançant informe tècnic corresponent. 
Tanmateix, es podrà requerir a l’interessat l’acreditació del compliment dels condicionants anteriors. 

Les anteriors reduccions en funció del sistema de compostatge no són acumulables, cada habitatge és susceptible de rebre 
una sola reducció. 

aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant l’ajuntament, abans del 31 de 
gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes. 

L’import anual de la reducció serà prorratejat per mesos naturals en els supòsits de nova adquisició o baixa dels compostadors 
per part de l’interessat. 

4. Per l’ús de la deixalleria: 
Els usuaris (particulars/comercials) que facin ús de la deixalleria municipal amb els condicionants que s’estableixen 
seguidament, gaudiran de les següents bonificacions a la taxa de l’any posterior: 
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- D’una reducció del 5% de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 4 a 6 entrades anuals. 
-  D’una reducció del 10% de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual o superior a les 7 entrades anuals. 

Per poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions: 

a) aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:

Quantitat mínima unitats
Fusta i ferralla 0,25 m3

Runa generada per particulars 0,50 m3

Vidre pla 5,00 Quilograms
Voluminosos petits o petits RaEEs 5,00 unitats
Voluminosos grans, matalassos o grans RaEEs 1,00 unitats
Piles, Fluorescents o bombetes o tòners i tintes o CD’s 10,00 unitats
altres residus especials (Dissolvents,pintures, detergents, fitosanitaris, 
àcids, bases, etc.) 10,00 Litres

Bateries cotxe 1,00 unitats
Olis vegetals o minerals 2,00 Litres
Pneumàtics 1,00 unitats
Roba 1,50 Quilograms

Les quantitats màximes ja venen regulades pel Reglament de la deixalleria

b) La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita trimestral. 

c) No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida municipal a la via pública (vidre, paper i 
cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig) 

aquesta reducció s’aplicarà automàticament a la taxa de residus de l’habitatge l’any següent de les entrades efectuades a la 
deixalleria, prèvia verificació del compliment dels condicionants anteriors per part del Consell Comarcal de la Selva. 

5. Habitatges que no gaudeixin del servei porta a porta: 

Els habitatges situats en veïnats o a l’extraradi de la zona urbana que no siguin beneficiaris de la implantació de la totalitat 
dels serveis de recollida porta a porta, gaudiran d’una reducció del 50% de la quota tributaria. 

aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant l’ajuntament, abans del 31 de 
gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.

article 6 - Quota tributària 
1.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el 

destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
2. a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 €
Vivendes i habitatges unifamiliars 141,95
Fondes i restaurants 1.193,81
Bars de 1ª categoria 517,68
Bars de 2 ª categoria 258,82
Carnisseries 777,00
supermercats 677,96
Botigues d’alimentació i peixateries 295,54
Botigues de consum, serveis o varis 198,73
Locals industrials i tallers magatzem 242,17
Escorxador 400,75
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article 7 - acreditament 
1.  La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà 

iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en 
els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 

2.  una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general. 

Article 8 - Règim de declaració i ingrés 
1.  Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius 

formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 

2.  Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi 
efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en 
què s’hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 

El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’ajuntament. 
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials. 

article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

article 10 - Gestió per delegació 
1.  si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada. 
2.  L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3.  Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu 
la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals.

Disposició addicional 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 

Disposició final 
aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de 27 de novembre de 2017, i entrarà en vigor 
el dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.

ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 21
Taxa pel subministrament d’aigua 

article 1 - Fonament i naturalesa 
a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per distribució i 
subministrament d’aigua. 

article 2 - Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de 
connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments 
siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança. 
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article 3 - subjectes passius 
1.  són subjectes passius de la 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·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució 
i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

2.  Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i 
locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
3.  Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

article 4 - Responsables 
1.  són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

Article 5 - Beneficis fiscals 
1.  En els casos en què el nombre de persones per habitatge sigui superior a quatre, el primer i el segon tram de consum de les 

taxes de municipals d’aigua i clavegueram s’incrementaran en 3 m3 per mes per cada persona addicional que hi convisqui, 
sempre i quan sol·licitin també l’ampliació del primer tram del cànon de l’aigua per a usos domèstics.

2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

article 6 - Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
 

€
1. Quota fixa de servei per abonat i mes 4,3291
2. Tarifa de subministrament  
- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,2363
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,4046
- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,6258
3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes 1,0409
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió 60,100
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua 189,28

article 7 - acreditament i període impositiu 
1.  La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei.
2.  Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es 

formuli la sol·licitud. 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 
1.  La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. a aquests efectes, quan es sol·licita la 

prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació. 
2.  La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en la tarifa 

primera es contenen. 
3.  La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals 

s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació municipal. 
4.  El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona quinzena del mes natural 

següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 
5.  Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament 

d’aigua regulats en aquesta ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora. 
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Article 9 - Notificacions de les taxes 
1.  La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es 

presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació 
complementària. 
2.  En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de practicar la notificació 

col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei general tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 
d’aquest article. 

3.  Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de 
contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consum successius, s’acreditaran. 

4.  anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament el cens de 
contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener. 

5.  De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir informació personal, 
escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 

6.  Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el número de comptador instal·lat. 

article 10 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

article 11 - Gestió per delegació 
1.  si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva 

o en la companyia concessionària del servei, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l’administració delegada. 

2.  L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3.  Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que 
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals. 

Disposició addicional 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 

Disposició final 
aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de 27 de novembre de 2017, i entrarà en vigor 
el dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.”

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la seva publicació al BOP. No obstant això, es pot exercitar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi 
procedent.

Breda, 22 de gener de 2018 

Dídac Manresa Molins 
alcalde 


