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Ordenança fiscal nº 9

TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 1.- Fonament i objecte.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel
subministrament d’aigua potable, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2.

Qualsevol autorització per a gaudir del servei d'aigües comportarà l'obligació d'instal·lar
un comptador, que en els immobles ha de ser particular de cada habitatge, que s'haurà
de col·locar en un lloc visible i de fàcil accés, que permeti una lectura clara del consum
que marqui.

Article 3.

El proveïment d'aigua potable d'aquest municipi és un servei municipal de conformitat
amb les prescripcions vigents, que s'explota per compte i en benefici de l'Ajuntament.
Tanmateix, per ara es respectaran les fonts i els aprofitaments d'aigua potable amb què
s'assorteixin alguns particulars, sense perjudici de la municipalització si s'acordés.

Article 4. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució
d’aigua, inclòs el dret de connexió de línies i 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 en l’article 8
d´aquesta Ordenança.

Article 5.- Obligació de contribuir.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a qui
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin:

a. El propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca, quan es tracti
de la connexió inicial o instal·lació de comptador.
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b. Els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris d’aquest
servei, qualsevol que en sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o
arrendataris i fins i tot en precari, en el cas del consum d’aigua.

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

3. L’obligació de contribuir neix des del moment en que s’inicia la prestació del servei.

Article 6. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d’una infracció tributària o que col× laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en
respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls
hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes de la Llei general tributària i d´acord
amb el procediment que s´hi preveu.

Article 7: beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 8.- Bases i tarifes.

Els particulars a qui el municipi subministri aigües potables satisfaran les taxes d'acord
amb la següent:
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Euros Pta Euros Pta Euros Pta
CONCEPTE PREU PREU IVA IVA TOTAL TOTAL
Connexió inicial ........... 120,60 20.066 19,30 3.211 139,90,- 23.277
Instal·lació comptador:

- comptador 10m3 ...... 60,60 10.083 9,70 1.613 70,30,- 11.696
- comptador 20m3 ...... 74,60 12.412 11,94 1.986 86,54,- 14.398

Import contractació
nova connexió:

- comptador 10m3 ...... 181,20 30.149 28,99 4.824 210,19,- 34.973
- comptador 20m3 ...... 195,20 32.479 31,23 5.197 226,43,- 37.675

Boques d'incendi .......... 120,60 20.066 19,30 3.211 139,90,- 23.277
Trasllat comptadors ........ 82,70 13.760 13,23 2.202 95,93,- 15.962
Canvi de nom  ............ 10,10 1.680 1,62 269 11,72,- 1.949
Connexió provisional obres .. 82,70 13.760 13,23 2.202 95,93,- 15.962

La tarifa pel consum d'aigua es reduirà en un 90% sempre que el subjecte passiu
reuneixi les següents condicions:

- No percebre ingressos superiors al salari mínim interprofessional
- Certificació que únicament es posseïdor d'un habitatge i el qual es destina a

habitage habitual
- Justificant de no conviure o estar a càrrec d'una altra persona o familiar que rebi

ingressos suficients.
La documentació a aportar serà la següent:

1. Sol·licitud
2. D.N.I
3. Fotocòpia de la declaració de renda de l'últim exercici de tota la unitat familiar
4. Fotocòpia del rebut de l'aigua

Tanmateix s’establirà una Quota d’Inversió de 660 ptes/ comptador/trimestre, per
finançar la posada en marxa d’una planta potabilitzadora.

Tarifa especial

L’aigua subministrada en escomeses per piscines i recs serà facturada a preu de tercer
bloc de consum domèstic, és a dir, a 120,- per m3/mes.
L’aigua subministrada a serveis col·lectius de caràcter social serà facturada a preu de
consum industrial.
En els domicilis on hi hagi empadronades més de quatre persones es gaudirà d’un
increment de m3, corresponents al primer bloc de consum domèstic, de 3m3 per persona
adicional a la quantitat abans esmentada.

Article 9è. Acreditament i període impositiu
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La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
En les taxes per canvi de nom, connexions, trasllat de comptadors i boques d’incendi
s’entendrà a aquests efectes que l’esmentat inici es produeix quan aquest se sol.licita.

Article 10è .Règim de declaració i d’ingrés.

1.En els supòsits de canvi de nom, connexions, trasllat de comptadors i boques
d’incendi quan es presenta la sol.icitud davant el Servei Municipal d’Aigües i
prèviament a la signatura del contracte s’hauran d’haver ingressat les corresponents
taxes.

2.En el cas de la taxa per recepció de subministraments es practicaran liquidacions
trimestrals. El pagament es podrà fer a les oficines de recaptació municipal o mitjançant
domiciliació bancària del pagament.

Article 11.

Les quotes liquidades i no satisfetes quan sigui l'hora, es faran efectives per via de
constrenyiment, d'acord amb les normes del reglament General de Recaptació.

Article 12. Notificació de les taxes:

En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, es notificarà
personalment al sol.licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Bulletí Oficial
de la Província

Article13.

A més de les taxes recollides en aquesta ordenança, es cobrarà un cànon de sanejament
per m3, aprovat per la Llei 5/1981 de la Generalitat de Catalunya per a la zona 4a, que
correspon a Arenys de Mar, en el Decret 151/1985, així com també el cànon hidràulic.

Article 14-Infraccions i sancions
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Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i la vigent Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

DILIGENCIA D'APROVACIO:

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 24
d’octubre de 2001, i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de desembre
entra en vigor el primer de gener de 2002 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.

NOTA: Tanmateix la Comissió de Preus de Catalunya, segons les atribucions que
confereix a aquests òrgan col.legiat el Decret 164/1993 d’1 de juny, modificat pel
Decret 251/1996 de 5 de juliol, i el procediment establert pel Decret 149/1988, de 28
d’abril, ha autoritzat les tarifes següents:

Pessetes Euros
Consum domèstic fins a 10 m3 mensuals, el m3 34,40 0,206748
Consum domèstic de 10 m3 fins a 25 m3, per m3/mes 76,50 0,459774
Consum domèstic més de 25 m3, per m3/mes 114,70 0,689361
Consum industrial, m3/mes 57,40 0,344981
Quota de Servei, amb un mínim de 10 m3 contractats per
m3/mes

38,40 0,230789

Quota d'inversió 660 4,00


