Ordenança Fiscal núm. 17
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.
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.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals en els articles 37 i 39 de 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. S’estableix una quota de servei bonificada pels casos d’emergència social
degudament justificats i informats per l’Àrea de Serveis Socials de l’ajuntament.
2. L’Ajuntament rebrà una reducció del 50 % en els preus addicionals establerts en
l’article 8.
Article 6. Ampliació dels trams de consum
1.
Els habitatges amb quatre o més persones empadronades poden sol·licitar
l'ampliació dels trams de consum d’aigua d’acord amb el punt 5 següent.
2.
També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats
familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com

a dues persones. En aquest cas, s’haurà de presentar el formulari juntament amb una
còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
3.
Aquesta ampliació de trams és complementària a l’ampliació anàloga que
atorga l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu cànon, essent aquest fet justificació
suficient i necessària per a la seva aplicació en el bloc de consum municipal.
4.
En el moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, als subministraments
del servei que gaudeixin de l’ampliació de trams de l’Agència Catalana de l’Aigua se’ls
aplicarà automàticament l’ampliació de trams en el bloc de consum municipal.
5.
Per a les unitats de convivència de més de 3 persones, s’ampliarà el tram del
1r, 2n, 3r i 4rt bloc de consum en 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi
el límit de 3 persones:
Taula d’ampliació de trams segons número de persones empadronades a
l’habitatge.
0-3

Fins a 10 m3

a partir de 10 a partir de 18 fins
Més de 30 m3
fins 18 m3
30 m3

4

Fins a 13 m3

a partir de 13
De 21 m3 a 33 m3 Més de 33 m3
fins 21 m4

5

Fins a 16 m3

a partir de 16
De 24 m3 a 36 m3 Més de 36 m3
fins 24 m5

6

Fins a 19 m3

a partir de 19
De 27 m3 a 39 m3
fins 27 m6

Més de 39 m3

7

Fins a 22 m3

a partir de 22
De 30 m3 a 42 m3
fins 30 m7

Més de 42 m3

n

Fins a (3n +1) m3

De (3n+1)
3(n+3) m3

a De 3(n+3) a 3(n+6)
Més de 3(n+6) m3
m3

Article 7. Fuita involuntària
En casos de fuita interior d’aigua no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua,
l’afectat es pot acollir al procediment especial definit en la instrucció 4/2007 de
l’Agència Catalana de l’Aigua, o aquella que la substitueixi. A tal efecte l’afectat farà la
sol·licitud oportuna a l’empresa concessionària del servei, i haurà de permetre les
comprovacions necessàries als seus tècnics.
En els casos anteriors reconeguts per l’empresa concessionària es reduirà la part del
rebut corresponent al subministrament en baixa. Per a això s’utilitzarà el mateix
mètode de càlcul definit en aquesta instrucció per determinar el volum d’aigua en
excés causat per la fuita i se li aplicarà la tarifa mitjana del servei, que queda
establerta en 1’742 €/m3.
Un mateix client no es podrà acollir a la reducció de facturació per motiu de fuita
interior més d’un cop cada dos anys.
Article 8. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Component tarifari
Quotes servei
Üs domèstic

Tarifa (€/u./mes)
Aforaments

18,122

Boques incendi
Dia comptadors
Fins a 13 mm
De 15 mm
De 25 mm
De més de 25 mm
Tarifa social

17,583
7,248
12,034
22,507
42.859

Dia comptadors
Fins a 13 mm
De 15 mm

6,431
10,678

Ús industrial
Aforaments
Boques contra incendi
Dia comptadors
Fins a 13 mm
De 15 mm
De 20 mm
De 25 mm
De 30 mm
De 40 mm
De 50 mm
De 65 mm
De 80 mm
De 100 mm
Submnistrament
Subministrament per aforament
Us domèstic
Us industrial
Subministrament per comptador
Ús domèstic

Ús industrial

18,122
17,583
11,497
14,070
18,662
23,119
45,852
60,101
83,177
107,671
124,105
170,398
Tarifa (€/m3)
1,003
1,876

1r bloc
2n bloc
3r bloc
4t bloc

1r bloc
2n bloc
3r bloc
4t bloc
Ús municipal
Provisional obres

Conservació d’aparells mesuradors
Aforaments
Comptadors
Fins a 13 mm
De 15 mm
De 25 mm
De més de 25 mm
Escomeses: comptadors i aforaments

<10 m3/mes
10-18 m3/mes
18-30 m3/mes
>30 m3/mes
<10 m3/mes
10-30 m3/mes
30-150 m3/mes
>150 m3/mes

0,655
0,768
2,067
2,664
1,3
1,6
2
2,4
0,673
Recàrrec 100% sobre
tarifa domèstica
€/u/mes
1
1
1
1
1

DN13

DN15

DN20

Preus escomeses amb comptador
520,18
Preus escomeses amb comptador sense 238,99
obra civil

585,03
267,78

614,67
297,43

Comptadors sobre escomesa domèstica
Comptadors en bateria

116,63
122,47

130,70
137,24

157,18
166,02

DN25

DN30

DN40

DN50

567,44

567,44

648,92

750,80

228,64

228,64

275,32

377,20

362,05
236,63

399,74
275,26

611,29
396,29

1514,76
1245,26
1822,41

DN60

DN80

DN100

Preus escomeses sense comptador amb
obra civil
Preus escomeses sense comptador sense
obra civil
Comptadors sobre escomesa industrial
Comptadors sobre escomesa de reg
Bypass per processos productius crítics

Preus escomeses sense comptador amb
obra civil
Preus escomeses sense comptador sense
obra civil
Comptadors sobre escomesa industrial
Bypass per processos productius critics
Trasllat de comptador
Traspas de contracte
Anul·lació de ramal
Verificació
oficial
de
comptador
al
departament d’indústria
Import reobertura del servei
Encreuament de carrer pavimentat
- Vorera+1 (un) metre de rasa
- Cada metre de rasa addicional
Hidrant bcn diametre 100 en xarxa existent
Hidrant bcn diametre 100 en xarxa existent
sense obra civil

1374,73 1483,67 1564,13
866,48

1075,42 1155,88

1751,07 2552,14 3014,00
1982,06 2445,39 2914,95
102,91
74,66
341,02
56,53
74,66
731,19
195,65
1729’36
1038’12

Article 9. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia 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 10. 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.
Article 11. 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 12. Gestió per delegació
Es delega la gestió del tribut en l’empresa concessionària del servei, que es realitzarà
d’acord amb les condicions establertes en el contracte, el plec de condicions del
concurs, i el Reglament del Servei.
Article 13. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 51 a 55 de l’Ordenança General i els articles 23 a 26 de l’Ordenança d’estalvi
d’aigua de Lliçà d’Amunt.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 18 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de 2019, i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa

