
Ajuntament d’Arenys de Munt 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 19 

TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20. r) i t) del Text Refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i de conformitat  amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, l'Ajuntament d'Arenys de Munt estableix la taxa per 
prestació dels serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram, tractament i depuració d'aigües 
residuals, que es regiran per la present ordenança. 

Art. 2. Fet imposable  

 

1. Constitueix el fet imposable de la present taxa: 
 

a) La prestació del servei de subministrament d'aigua mitjançant la xarxa de subministrament de 
titularitat municipal i el servei d'evacuació d’excretes d'aigües negres i el seu tractament per a 
depurar-les. 

 
b) L'activitat tècnica o administrativa realitzada pel titular del servei o, en el seu cas, pel gestor del 

mateix, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a 
la xarxa de clavegueram o l'escomesa a la xarxa de subministrament d'aigua. 

 

2. Es considera que no constitueix fet imposable de la taxa relativa al servei de clavegueram al no fer 
us de la xarxa  de clavegueram municipal , els següents usos o subministraments:  

 
a) Els usos municipals de reg i jardineria, fonts públiques i ornamentals i neteges de carrers, així 

com les boques d'incendi i hidrants, siguin municipals o privades, ja que no fan ús de la xarxa. 
 
b) Els subministraments d'aigua en alta. 

 

Art. 3. Subjecte passiu 

 

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, que es beneficiïn de la prestació dels esmentats serveis o 
de l'activitat tècnica o administrativa, qualsevol que sigui el seu títol sobre l’immoble ocupat: 
propietaris, usufructuaris, habitants o llogaters, fins i tot, en precari.  

 

2. En el cas de lloguer d'habitatges, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o 
usuari dels habitatges, el propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.  

 

3. En el cas de lloguer de locals, amb una tarifa contractada per a activitat econòmica, no existirà la 
consideració de subjecte passiu substitut.  

 

4. 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, o en seu cas, al gestor del servei, abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l'alta en el registre d'abonats.   
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Art. 4. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa serà la fixada en el següent quadre de tarifes: 
 

TARIFES 

a) Tarifa subministrament aigua  

 1) Quotes de servei  

    I) Urbanitzacions (fins a la recepció)  205,2600 euros/escomesa/mes 

    II) Domèstic   5,9400 euros/abonat/mes      

    III) Municipals                                   0,0000 euros/abonat/mes      

    IV) Boques d'incendi i hidrants                                    5,9400 euros/abonat/mes      

    V) Activitats econòmiques                                    9,9600 euros/abonat/mes      

    VI) Residències geriàtriques                                 11,5600 euros/abonat/mes      

    VII) Provisionals d'obres                                 16,0900 euros/abonat/mes      

  

 2) Preu del subministrament  

    I) Subministrament aigua en baixa  

        Ús domèstic  

         De 0 a 9 m3/resident/trimestre 0,5845 euros/m3 

         De 9 a 18 m3/resident/trimestre 1,0208 euros/m3 

         De 18 a 40 m3/resident/trimestre 2,5640 euros/m3 

         Excés de 40 m3/resident/trimestre 3,9745 euros/m3 

       Activitat econòmica  

         De 0 a 18 m3/ut. consum/trimestre 0,9749 euros/m3 

         Excés de 18 m3/ut. consum/trimestre 1,1849 euros/m3 

       Municipals 0,5845 euros/m3 

       Residències geriàtriques 1,1543 euros/m3 

       Provisionals d'obres 2,2296 euros/m3 

       Fuites interiors domèstic 0,6500 euros/m3 

       Fuites interiors activitat econòmica 0,6874 euros/m3 

      

   II) Subministrament aigua en alta  

       Venda en alta 1,1000 euros/m3 

b) Tarifa servei clavegueram  

    1) Import servei aigua multiplicat per coeficient 0,1800                                                             

    2) Quota clavegueram sense comptador aigua 20,4000 euros/any 

  

c) Drets de connexió  

1) Alta d'escomesa abastament aigua 191,12 euros          

2) Autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram 

91,00 euros          
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d) Tarifes de venda d’aigua a Collsacreu  

     Quota fixa servei:  

            Abonats en general 12,85 €/uc/mes 

     Preu del subministrament:  

Ús domèstic:  

           Fins a 10 m3/ut. consum/mes 1,0745 €/m3                

       Excés de 10 m3/ut. consum/mes                                   2,1560 €/m3              

  

e)Conservació de comptadors i escomesa a 
Collsacreu 

0,55 €/ab/mes 

 

2. S’entén per resident tota persona que estigui empadronada a l’habitatge. En cas d’una unitat de 
consum domèstica sense cap resident empadronat, s’aplicarà l’estructura de trams corresponent a 
un únic resident.  

 

3. De manera general, la quantia de la taxa del servei de clavegueram s'obtindrà aplicant un únic 
coeficient multiplicador sobre la base imposable resultant del servei de subministrament d'aigua en 
el període corresponent, un cop aplicades les corresponents bonificacions.  

 

4. En el cas d'usuaris/es amb connexió a la xarxa de clavegueram però sense contracte de servei de 
subministrament d'aigua, atès que es tracta d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies que 
no procedeixen de la xarxa de distribució municipal, la taxa del servei de clavegueram es fixa 
aplicant el coeficient multiplicador únic sobre el consum mig d'aigua estimat en un any i correspon a 
la tarifa b).2. 

 

5. La tarifa c).1 prevista en el quadre de tarifes per l'alta d'escomesa d'abastament d'aigua inclou les 
despeses administratives i de gestió per tal de donar d'alta un nou usuari/a com a abonat del servei 
d'abastament. També inclou la col·locació del comptador a l’entrada de la instal·lació particular de 
l'usuari, en un lloc accessible des de l'exterior de la finca per tal de facilitar-ne la lectura. No inclou 
en canvi, la realització d’ obres, l’obertura de la vorera, actuacions sobre la canonada general, la 
col·locació de valvuleria o qualsevol altra acció que suposi manipular la xarxa de subministrament 
general. 

 

6. La tarifa c).2 d'autorització de presa a la xarxa de clavegueram inclou les despeses administratives 
i de gestió per tal de donar d'alta un nou usuari/a en el registre d'abonats.  

 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. Es reconeixeran bonificacions per raó de la capacitat econòmica del subjecte passiu, únicament 
aplicables a les tarifes per a ús domèstic relacionades amb l’abastament d’aigua (epígraf A) i drets 
de connexió a la xarxa d’abastament (epígraf C).  

 

2. La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el SMI o altres ingressos, essent les 
situacions que donen dret a bonificació les següents: 

                       Ingressos anuals inferiors a: 
I. Unitat familiar amb un sol membre________________Salari Mínim Interprofessional  
II. Per cada membre de més en la unitat_____________S'incrementa en un 20% el SMI  

 

3. El percentatge de bonificació a aplicar sobre la tarifa de l’apartat 1 d’aquest article serà el següent: 
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Concepte Percentatge bonificació sobre tarifa normal 

a) Tarifa subministrament aigua  

 1) Quotes de servei  

    II) Domèstic  50% 

 2) Preu del subministrament  

    I) Subministrament aigua en baixa  

        Ús domèstic  

         De 0 a 9 m3/resident/trimestre 50% 

         De 9 a 18 m3/resident/trimestre 25% 

         De 18 a 40 m3/resident/trimestre 0% 

         Excés de 40 m3/resident/trimestre 0% 

c) Drets de connexió  

1) Alta d'escomesa abastament aigua 50% 

2) Autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram 

50% 

 

4. Per a gaudir de la bonificació caldrà adreçar la corresponent sol·licitud davant de l'administració o 
ens gestor del servei d'abastament d'aigua i clavegueram. En tot cas, les circumstàncies que 
s'al·leguin s'hauran d'acreditar amb la següent documentació: 

- Atur amb o sense prestació. 
- Subsidi d'atur. 
- Certificat de convivència. 
- Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la. 
- Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions. 

5. Per tenir dret a aquesta bonificació s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud davant  
l'administració o ens gestor del servei durant el primer trimestre de l'any, i tots els membres de la 
unitat familiar hauran d'estar empadronats en el mateix habitatge. Si al llarg de l'any es produeix un 
canvi en aquesta circumstància, el beneficiari té l’obligació de comunicar-ho en un termini màxim 
de 15 dies. L’incompliment d’aquesta obligació i la modificació de les condicions que permeten 
gaudir-la, comportaran la pèrdua del dret amb efectes a partir del període impositiu següent que 
sigui posat a cobrament. 

Art. 6. Acreditament 

 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat que constitueix el seu fet 

imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia: 
 
a) En relació als epígrafs a) i b), l’acreditament es produeixi des de que té lloc la prestació efectiva del 

servei. 
b) En relació a l’epígraf c), l’acreditament es produeixi en la data de presentació de la corresponent 

sol·licitud del dret de connexió. 
 
2. Per norma general el pagament de la taxa es realitzarà per trimestres naturals, en els quals es 

presentaran els corresponents rebuts. El drets de connexió de l’epígraf c) seran abonats un cop 
practicada la corresponent liquidació. 

 
3. En el cas de l'epígraf b).2 el pagament de la taxa es realitzarà un cop l'any, durant el tercer 

trimestre. 
 
Article 7. 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. 



Ajuntament d’Arenys de Munt 

 

 
Article 8. Gestió del servei 
 
L’ajuntament podrà prestar el servei a través de qualsevol de les formes de gestió de serveis 
autoritzades per la normativa. En cas de gestió directa a través d’empresa pública, aquesta realitzarà el 
cobrament de les quotes que resultin de l’aplicació de les tarifes d’aquesta ordenança, d’acord amb el 
que disposa el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny, i la normativa que pugui fixar l’Ajuntament. 
 
Disposició addicional Primera. Modificació del 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 reprodueixen 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 transitòria. Aplicació de la taxa pel subministrament d’aigua. 
 
En tant no siguin vigents les taxes contingudes en el quadre de tarifes de l’article 4, epígraf a), així com 
a les bonificacions contingudes en l’article 5 en relació a l’epígraf a), serà d’aplicació el que preveu 
l’actual ordenança número 19.  

 
Disposició derogatòria única. Ordenances fiscals que es deroguen. 
 

1. Queden derogades les següents ordenances fiscals: 
a) Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
b) Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la TAXA DE CLAVEGUERAM 

2. El que preveu aquesta disposició derogatòria no perjudica els drets de la Hisenda pública respecte 
de les obligacions meritades durant la seva vigència.  

 
 
Disposició final. Entrada en vigor i aprovació. 
 

1. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, a excepció de les taxes 
contingudes en el quadre de tarifes de l’article 4, epígraf a), així com a excepció de les 
bonificacions contingudes en l’article 5 en relació a l’epígraf a). Aquestes excepcions entraran en 
vigor un cop siguin aprovades les tarifes per la Comissió de Preus de Catalunya.  

2. La present ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal en data 18 d’octubre de 2012 i estarà 
vigent des de la seva entrada en vigor i fins que s'acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Tot plegat, sens perjudici del que 
disposa la Disposició Addicional d’aquesta Ordenança. 

 
 
 


