ORDENANÇA FISCAL NÚM.
NÚM. 14
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 o empresa concessionària, en els
termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
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 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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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 següent:
a) Subministrament d'aigua
Quota fixa de servei (*)
Habitatges

5,8616 €/uc/mes

Bars, Restaurants, indústries,
magatzems i comerços:
Fins a 9 m /mes
3

7,7400 €/uc/mes

De 9 a 20 m /mes

12,3800
12,3800

"

Excés de 20 m /uc/mes

17,2100

"

3

3

Hotels, Pensions

1,7160 €/hab./mes

Preu del subministrament
Habitatges
Fins a 9 m /mes

0,4416 €/m

De 9 a 20 m /mes (**)

1,4925

"

Excés de 20 m /uc/mes
Famílies nombroses
nombroses

2,1577

"

3

3

3

Fins a 20 m /mes
3

Excés de 20 m /mes
Tarifa per a fuites (**)
3

3

0,4416 €/m
2,1252 "
0,7427

3

Bars, restaurants, indústries,
magatzems, comerços
Fins a 9 m3/mes

0,5673 €/m

De 9 a 20 m /mes

1,6072

"

Excés de 20 m /uc/mes

2,4372

"

3

3

3

Hotels, pensions
Fins a 2 m /hab./mes

0,6198 €/m

De 2 a 5 m /hab./mes

1,7229

"

Excés de 5 m /hab./mes

2,5855

"

3

3

3

3

(*) S'aplicaran per u.c. de consum en subministraments múltiples per comptadors
generals.

(**) En el cas de fuites internes dels usuaris domèstics i de les famílies nombroses, un
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cop verificada la seva existència, s’aplicarà el preu indicat al consum que excedeixi del
volum mig fracturat en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi
produït cap altra fuita en aquest interval de temps.

b) Conservació de comptadors
Diàmetre comptadors
Fins a 13 mm

0,75 €/mes

Fins a 15 mm

0,75 €/mes

De 20 mm

1,01

"

De 25 mm
De 30 mm
De 40 mm
De 50 mm

1,65
2,32
3,04
6,74

"
"
"
"

A aquestes quantitats només podrà afegir-se l’IVA corresponent.
Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa quarta de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ
de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
1. L’Ajuntament, o qui gestioni en nom seu, prepararà trimestralment una liquidació, en base a les lectures o
estimacions dels consums realitzats en el trimestre natural anterior. Aquestes liquidacions es presentaran
als subjectes passius mitjançant la forma de factures-liquidació que es remetran als subjectes que no tinguin
domiciliat el pagament o bé a les entitats financeres on estiguin domiciliats els pagaments.
2. El termini de pagament en període voluntari serà amb caràcter general d’un mes, des de la data de
recepció de la liquidació.
3. En general, transcorregut tres mesos des de la conclusió del període en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta
l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
4. L’inici i seguiment de la via executiva no serà incompatible amb la presa d’altres mesures suspensives o
resolutòries previstes en la legislació especifica del subministrament d’aigua, així com en el Reglament del
Servei.
5. 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.
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6. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
Article 9.9.- Gestió per concessió.
En cas que el servei es presti mitjançant una concessió administrativa, s’estarà en tot cas al que estableixi
el Reglament del Servei i el contracte de concessió.
Article 10.10.- Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 i 54 de l’Ordenança General.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26 d’octubre de
2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Modificació parcial de l’Ordenança Fiscal:
Modificació parcial

Data de l’acord

Modificació de l’article 6è per error material

Decret d’Alcaldia 2419/11.12.2017

Publicació definitiva
al BOP de Barcelona
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---

Entrada en vigor
de la modificació
01.01.2018
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