Ajuntament de Lloret de Mar
Ordenances Fiscals 2018

ORDENANÇA FISCAL NUM. 13
TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D'AIGUA
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
ARTICLE 1
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i els articles 6.1 i 8.2 a) i b)
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i en l’artilce 20.4 t) del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per al
subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, atenent-se al que
disposa l'art. 57 de l'esmentat text refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable la prestació del servei amb l'obligació d’instal·lar
comptador als immobles, que serà particular per a cada habitatge, el qual haurà de ser
col·locat en lloc visible i de fàcil accés que permeti la clara lectura del consum.
ARTICLE 3
L’abastament d’aigua en aquest municipi és un servei municipal en règim de
monopoli, de recepció obligatòria, de conformitat amb les prescripcions vigents, que es
presta en règim de gestió indirecta.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 4
L'obligació de contribuir neix des que s'inicia la prestació del servei.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris o usufructuaris,
arrendataris o fins i tot a precari dels habitatges o locals, situats en els llocs, places,
carrers o vies públiques en què el servei es realitzi.
2. Tindrà la consideració 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. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
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ARTICLE 5
Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat
d'aquelles a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o
Institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals.
BASES

I

TARIFES

ARTICLE 6
El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà com a
màxim la base imposable. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada
individualment en funció del consum d’aigua així com pel diàmetre del comptador.
Mínim de consum facturable : 10 m3/abonat/mes.
Mínim de
m3/usuari/mes.

consum facturable, en subministraments

d’ús

comunitari:

TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
BLOC I .- Àrea per sobre la cota zero i fins a 60 metres.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,51 €/m3
1,22 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,46 €/m3
1,055 €/m3

BLOC II .- Àrea del municipi de cota superior a 60 metres i fins a 120 metres.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,66 €/m3
1,59 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,60 €/m3
1,38 €/m3

BLOC III .- Àrea del municipi de cota superior a 120 metres i fins a 240 metres.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,74 €/m3
1,77 €/m3
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Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,65 €/m3
1,55 €/m3

BLOC IV .- Àrea del municipi de cota superior a 240 metres.

ALTRES

Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,96 €/m3
2,28 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,70 €/m3
1,75 €/m3

Dependències municipals i
horts municipals
Provisionals d’obres.

0,20 €/m3
2,00 €/m3

AIGUA NO APTE PEL CONSUM HUMÀ
El usuari del consum d’aigua no apte pel consum humà procedent de la ERA de Lloret,
distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al efecte, abonarà una tarifa de
0,20 €/m3.
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

de
de
de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
200 mm

0,32
0,42
0,54
0,70
1,04

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

1,45
2,00
5,00
8,30
11,50
38,00

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

Industrials :
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no atribuïble a la
negligència de l’abonat, i sempre i quan l’abonat acrediti que ha solventat la incidència
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aportant a l’entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació de la
fuita, que es detecti en el transcurs de dos trimestres consecutius en els rebuts
trimestrals o de 4 mesos consecutius en el rebuts mensuals, s’aplicarà en el rebut
corresponent les mesures reductores, consistents en facturar amb la tarifa de primer
tram, als m³ corresponents a la fuita.
Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix
client més d’un cop, en un període de dos anys.
En les situacions en que per motius constructius sigui necessari la instal·lació d'un
comptador general de control dels comptadors divisionaris o associats dels diferents
habitatges i/o subministraments, es contractarà a nom de la Comunitat de Propietaris,
amb la documentació pertinent, una nova pòlissa de subministrament d’aigua potable.
Aquest comptador inclourà el marge sobrant de la suma dels comptadors particulars i
no li seran d’aplicació els mínims de consums establerts.
ARTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris
DRETS DE CONNEXIÓ, COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS
Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm

279,00
419,00
435,00
454,00
546,00

€
€
€
€
€

836,00
1.113,00
1.307,00
1.719,00

€
€
€
€

Industrials:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Per obres:

504,00 €

En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del subministrament els drets
seran de: 69,00 € per escomesa.
ADMINISTRACIÓ O COBRAMENT
ARTICLE 8
El cobrament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant rebut. La lectura del comptador,
facturació i cobrament s'efectuarà cada tres mesos, excepte els consums superiors a
200 m3 de mitjana mensual, pels que podrà efectuar-se mensualment una facturació a
compte de la trimestral.
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ARTICLE 9
Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment, seran fetes efectives pel
procediment d'apressament segons les normes del Reglament de Recaptació.
PARTIDES FALLIDES
ARTICLE 10
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que hagin
pogut fer-se efectives pel procediment d'apressament i per la seva declaració es
formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General
de Recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 11
Per la qualificació de les infraccions tributàries així com la determinació de les
sancions de cada supòsit s'aplicarà el règim regulat a la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementin i la desenvolupin
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança començarà a regir una vegada publicat el seu text íntegre al
B.O.P., quan la Comissió de Preus de Catalunya autoritzi les tarifes establertes i
continuarà vigent fins que s'acordi la seva modificació o derogació.
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