ORDENANÇA FISCAL NÚM.12

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 2n.- 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.
Article 3r.- 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 35.4 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 obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4t.- Responsables i successors
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en
els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per aquesta taxa.
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.
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Article 6è.- Quota tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
DOMÈSTICS
Tipus (*)
d'habitatge

Quota servei
€/mes

1r. Tram

Tarifa €/m3 Trams
2n. Tram
3r.Tram

Límit Trams m3/trimestre (**)
1r. Tram
2n. Tram
3r.Tram

A

4,30

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

B

4,30

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

C

5,57

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

D

6,93

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

E

6,93

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

F

9,58

0,6578

1,1846

2,7070

Fins a 30

30 a 54

Excés de 54

CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE VIVENDA SEGONS EL CABALS INSTANTANIS INSTAL·LATS

Subministrament Tipus A – El caudal instal·lat és inferior a 0,6 l/s.; correspon als locals dotats amb aigua en cuina, safareig i un sanitari.
Subministrament Tipus B – El caudal instal·lat és inferior a 0,6 l/s.; inferior a un l/s.; correspon al locals dotats amb aigua en cuina,
safareig i un bany (aseo)
Subministrament Tipus C - El caudal instal·lat és igual o superior a un l/s.; i inferior a 1,5 l/s corresponent a locals dotats amb aigua en
cuina, safareig i cambra de bany completa.
Subministrament Tipus D – El caudal instal·lat és igual o superior a 1,5 l/s.; i inferior a 2 l/s corresponent a locals dotats amb aigua en
cuina “office”, safareig, cambra de bany completa i un bany (aseo).
Subministrament Tipus E – El caudal instal·lat és igual o superior a 2 l/s, i inferior a 3 l/s corresponent a locals dotats amb aigua en cuina
“office”, safareig, dues cambres de bany completes i un bany (aseo).
Subministrament Tipus F - El caudal a subministrar és superior a 3 l/s.; s’efectuarà el càlcul que correspongui.

(*) En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al primer tram es determina a partir de
la dotació bàsica (100 litres per persona/dia), incrementat en tres metres cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum del segon i
tercer tram d’acord amb la taula següent.

Base imposable mensual (m3)
Nº de persones per habitatge
0-3
4
5
6
7
N

1r Tram
<=10
<=13
<=16
<=19
<=22
<=3n + 1

Metres cúbics mensuals
2n Tram
>10 <= 18
>13 <= 24
>16 <= 30
>19 <= 36
>22 <= 42
>3n+1 <= 6n >6n

3r Tram
>18
>24
>30
>36
>42

Per a l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin
concedit aquest procediment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Reglament del cànon de l’aigua.
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COMERCIALS
Diàmetre comptador fins a 15 mm.

15,16 €/mes

"

"

20 mm

19,19 €/mes

"

"

30 mm

22,78 €/mes

1r.bl.fins 10 m3 / mes

0,6640 €/mes

2n.bl.de 10 a 18 m3 / mes

1,1955 €/mes

3r. bloc excés

2,5664 €/mes

INDUSTRIALS
límit blocs m3(mes
Diàmetre comptador fins a 15 mm.

101,92 €/mes
169,13 €/mes

90

"

"

20 mm

150

"

"

25 mm

237,31 €/mes

210

"

"

30 mm

339,28 €/mes

300

"

"

40 mm

678,33 €/mes

600

"

"

50 mm

1.018,82 €/mes

900

"

"

65 mm

1.697,15 €/mes

1.500

1r.bl.fins límit s/ diàmetre m3/mes

1,8617 €/m3

2n. bloc excés

2,5664 €/m3

OBRES
Diàmetre comptador fins a 15 mm.

20,37 €/mes

"

"

20 mm

23,97 €/mes

"

"

30 mm

28,78 €/mes

1r.bl.fins 10 m3 / mes

0,6833 €/mes

2n.bl.de 10 a 18 m3 / mes

1,1955 €/mes

3r. bloc excés

2,5664 €/mes
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AFORAMENTS
Consum per aforament:
Aforaments 250 l./dia

21,34 €/mes

Aforaments 300 l./dia

25,64 €/mes

Aforaments 500 l./dia

45,91 €/mes

Aforaments 600 l./dia

51,30 €/mes

Aforaments 750 l./dia

68,92 €/mes

Aforaments 1.000 l./dia

91,81 €/mes

Aforaments 1.250 l./dia

114,75 €/mes

Aforaments 1.500 l./dia

137,78 €/mes

Aforaments 1.750 l./dia

160,74 €/mes

Aforaments 2.000 l./dia

183,60 €/mes

Aforaments 3.000 l./dia

275,42 €/mes

Quota conservació (tots)

0,2098 €/mes

AGRÍCOLES
Quota Servei

16,07 €/mes

1r.bl.fins 10 m3 / mes

0,6846 €/m3

2n.bl.de 10 a 18 m3 / mes

1,2325 €/m3

3r. bloc excés

2,4396 €/m3

INCENDIS
Quota Servei 1 1/4

33,45 €/mes

Quota Servei 2

38,25 €/mes

Quota Servei 2 1/2

43,01 €/mes

1r. Bloc

2,6298 €/m3
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AIGUA EN ALTA
Al municipi de SUBIRATS

0,6944 €/m3

En camió cisterna

1,1971 €/m3

M3 Recàrrec Mancomunitat
0,0884 €/m3

Per a tots els usos

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Drets connexió

Taxa

IVA

Mínim de

Total a

concessionari

municipal

21%

fiança

pagar

197,24

203,56

84,17

12,02

496,98 €

447,31

203,56

136,68

12,02

799,56 €

267.37

203,56

98,89

12,02

581,84 €

223,86

203,56

89,76

12,02

529,19 €

486,07

203,56

144,82

12,02

846,47 €

311,99

203,56

108,27

12,02

635,86 €

Amb modificació Portella

140,39

27,55

35,27

203,20 €

Amb trampilló fins a portella
Amb tram des de xarxa de distribució fins
a portella
Per a connexions d'altres usos i diàmetres
a pressupost

292,98

27,65

67,31

387,83 €

402,84

27,55

90,38

520,77 €

Connexió us domèstic i comercial
Alta de nou comptador fins a 15 mm en
bateria
Alta de nou comptador fins a 15 mm en
individual
Alta de nou comptador fins a 15 amb
previsió de ramal instal·lat
Alta de nou comptador de 20 mm en
bateria
Alta de nou comptador de 20 mm en
individual
Alta de nou comptador de 20 mm.amb
previsió de ramal instal·lat
Canvi d'aforament a comptador

segons el comptador i treball a realitzar
Altres serveis (tots els usos)
Variació de cabal d'aforament

36,26

7,62

43,88 €

Canvi de ús o nom titular contracte

33,09

6,95

40,04 €

Connexió ús Incendi
Diàmetre en polzades
782,75

203,56

207,12

12,02

1.205,45 €

2

1.739,39

203,56

408,02

12,02

2.362,99 €

2 1/2

2.696,08

203,56

608,92

12,02

3.520,58 €

1- 1/4
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Drets connexió
concessionari

Taxa
municipal

IVA
21%

Mínim de
fiança

Total a
pagar

Connexió a Bateries
Ramal de 32 o 40 mm. per a previsió de
presa individual fins a trapilló inclòs

179,41

37,68

217,08 €

Nombre de sortides: Fins a 2

556,88

116,95

673,83 €

"

Fins a 4

1.113,77

233,89

1.347,66 €

"

Fins a 8

1.670,65

350,84

2.021,49 €

"

Més de 8 (a pressupost)

-

Col.locació hidrants a la via pública
Hidrant enterrat tipus 80 mm

1.217,61

255,70

1.473,30 €

Hidrant enterrat tipus 100 mm

1.348,04

283,09

1.631,13 €

Hidrants en columna a pressupost segons tipus, diàmetres i paviments
Material Divers
Arqueta per comptador de 20

185,66

38,99

224,65 €

Arqueta per comptador de 25

230,85

48,48

279,32 €

Arqueta per comptador de 30

244,21

51,28

295,50 €

Arqueta per comptador de 40

353,64

74,26

427,90 €

Portella PVC

25 x 35 cm

31,95

6,71

38,66 €

Portella PVC 30 x 45 cm

40,84

8,58

49,42 €

Portella metàl·lica 35 x 67 cm

81,06

17,02

98,09 €

Portella metàl·lica 50 x 60 cm

95,36

20,03

115,38 €

Pany portella

26,96

5,66

32,62 €

2,11

0,44

2,55 €

Placa senyalització hidrant

44,58

9,36

53,94 €

Trapilllo de fundició

20,35

4,27

24,63 €

47,17

9,91

57,07 €

Clau de pany portella

Restabliment del Subministrament
Restabliment del servei per suspensió
Temporal
Reforma d’insta·lacions i connexions exisents
A pressupost en funció del treball a realitzar més, en el cas d'ampliació dels tipus de subministrament, la diferència del nou tipus
sol·licitat en relació al tipus existent.
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Instal·lació de xarxa de distribució per metre lineal de façana
A pressupost en funció dels treballs a realitzar i tipus de xarxa a instal·lar.

Article 7è.- 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 8è.- 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, i es farà l’ingrés corresponent.
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.
Article 9è.- Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, 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 l’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 102.3 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, se li notificarà la inclusió en la matrícula de contribuents així com el
procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consums successius, s’acreditin.
Article 10è.- 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 11è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, 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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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la
facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada i que ha quedat definitivament
aprovada en data 5 de novembre de 2015, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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