Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11-B
TARIFA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la tarifa per distribució i subministrament d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la tarifa la prestació del servei de distribució i
subministrament domiciliari d’aigua potable, inclosos els drets de connexió de
línies, collocació i utilització de comptadors i installacions anàlogues, quan els
serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes
especificats a les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que sollicitin 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
sollicitats o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels
immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de la tarifa 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 a la gestora del
servei si el servei es realitza mitjançant gestió indirecta, abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
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.
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Article 5. Beneficis fiscals
Per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu per tots els abonats, per les
unitats familiars nombroses s’estableix la següent bonificació:
- S’ampliaran els blocs de consum amb 3 m3/mes per cada persona de més que
sobrepassi el límit de tres persones que convisqui al domicili de l’abonat.
Article 6. Quota tarifària i preus no tarifaris:
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1.1.- Quota tarifària
a) Tarifes de subministrament d’aigua
Aforaments:
Mínim de consum
Preu de subministrament
Comptadors:
ÚS DOMÉSTIC
Quota de servei
Preu del subministrament (*)
Fins a 6m3/uc/mes
De 6 a 10 m3/uc/mes
De 10 a 18 m3/uc/mes
Excés de 18 m3/uc/mes
ÚS INDUSTRIAL I COMERCIAL
Quota de servei
Preu del subministrament
Fins a 10m3/uc/mes
Excés de 10 m3/uc/mes

15m3/uc/mes
1,166€/m3

10,29€/uc/mes
0,355€/m3
0,558€/m3
1,115€/m3
1,889€/m3
10,29€/uc/mes
0,393€/m3
1,217€/m3

b) Conservació d’escomeses i comptadors

1,10€/ab/mes

c) Drets de connexió (**)

330,00€/alta

(*) Unitats de convivència de més de 3 membres
Per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu per a tots els abonats, s’ampliaran els
blocs de consum amb 3m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3
persones que convisqui al domicili de l’abonat.
(**) Drets de connexió
Els subjectes passius que hagin d’abonar els drets de connexió, tindran dret al finançament
d’aquesta quota en tres terminis, el primer en el moment de la contractació i els dos restants
en els següents períodes trimestrals

1.2.- Preus no tarifaris
Canvi de nom:18,41 €
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Tall i reobertura de subministrament: 66,83 €
Preus escomeses:
TIPUS

CONCEPTE

COFRE

Cofre Estandar per a comptador de 13 mm.

PEAP-1

Escomesa estandar amb canonada de 32
mm. (Cofre):
Comptador de 13 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

Vorera
COFRE

PEAP-2
Vorera
COMPACTE

PEAP-3

Vorera
COMPACTE

PEAP-4

Vorera
COMPACTE

PEAP-5

Escomesa estandar amb compacte, per a
comptador de 13 mm.:
Comptador de 13 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Compacte
Total
Suplement per amidaments (€/ml)
Escomesa estandar amb compacte, per a
comptador de 20 mm. i canonada de 25-32
mm.:
Comptador de 20 mm.
Obra Civil i muntatge
Materials
Compacte
Total
Suplement per amidaments (€/ml)
Escomesa estandar amb compacte, per a
comptador de 25 mm. i canonada de 32
mm.:
Comptador de 25 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Compacte
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

Import €

Import
€
91,40

65,18
161,75
92,55
319,48
82,36

65,18
161,75
83,90
122,90
433,73
82,36

70,30
202,42
91,98
159,36
524,06
82,36

100,77
202,42
96,67
276,53
676,39
82,36

Escomesa estandar amb compacte, per a
comptador de 30 mm. i canonada de 40
mm.:
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Vorera
COMPACTE

PEAP-6

Vorera
COMPACTE

PEAP-7

Escomesa estandar amb compacte, per a
comptador de 40 mm. i canonada de 50
mm.:
Comptador de 40 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Compacte
Total
Suplement per amidaments (€/ml)
Escomesa estandar amb armari HIMEL, per
a comptador de 25 mm.:
Comptador de 25 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Armari (Equipat 70 x 50) Inscrip. Aigua.
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

Vorera
ARMARI

PEAP-8

Escomesa estandar amb armari HIMEL, per
a comptador de 30 mm.:
Comptador de 30 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Armari (Equipat 70 x 50) Inscrip. Aigua.
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

Vorera
ARMARI

PEAP-9

Escomesa estandar amb armari HIMEL, per
a comptador de 40 mm.:
Comptador de 40 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Armari (Equipat 70 x 50) Inscrip. Aigua.
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

Vorera
ARMARI

PEAP-10
Vorera
I.P.F.

Comptador de 30 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Compacte
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

133,58
202,42
107,80
290,59
734,39
84,49

202,96
190,71
123,04
290,59
807,30
88,93

100,77
190,71
96,67
480,57
868,72
84,49

133,58
190,71
108,98
480,57
913,84
84,49

202,96
190,71
129,14
480,57
1.003,38
84,49

Escomesa estandar, per a connexió contra
incendis (I.P.F) i connexions a bateries:
comptadors (40-11/4)
Obra civil i muntatge
Materials
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Total
Suplement per amidaments (€/ml)
PEAP-11
Vorera
I.P.F.

PEAP-12
Vorera
I.P.F.

PEAP-13
Vorera
I.P.F.

PEAP-14

Vorera
CANVI

Escomesa estandar, per a connexió contra
incendis (I.P.F) i connexions a bateries:
comptadors (50-1 1/2")
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml)
Escomesa estandar, per a connexió contra
incendis (I.P.F) i connexions a bateries:
comptadors (63-2")
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml)
Escomesa estandar, per a connexió contra
incendis (I.P.F) i connexions a bateries:
comptadors (75-2 1/2")
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml)

479,14
84,49

205,77
340,40
546,17
84,49

376,48
613,53
990,01
84,49

376,48
748,99
1.125,47
88,93

Canvi d'aforament per a comptador, en
compacte de 13 mm., aprofitament
l'escomesa existent:
Comptador
Obra civil i muntatge
Materials
Total

59,26
82,02
10,39
151,67

PEAP-15
Anullació escomesa existent:
Vorera
Obra civil i muntatge
ANULLACIÓ Materials
Total

190,71
7,39
198,10

PEAP-16
Aglomerats

Suplement especial aglomerats:
(Reposició extra fins a 5 ml)

342,74

PEAP-17
Aglomerats

Suplement especial aglomerats:
(Reposició extra > 5 ml)

448,20

PEAP-18

Installació de comptador classe B de 13
mm. en bateria de comptadors i cofres
equipats:
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Comptador Comptador de 13 mm. classe B i V.P.
en bateria
Ma d'obra
i
cofres Total
equip
PEAP-19
Comptador
electrònic
en
bateria
PEAP-20
Comptador
en cofre

65,18
60,37
125,55

Installació de comptador ELECTRÒNIC
classe © R.F. en bateria
Comptador de 15 mm. classe C i V.P.
Ma d'obra

149,98
59,83

Total

209,81

Installació de comptador classe B de 13
mm. en cofre NO ESTANDAR
Comptador de 13 mm classe B i V.P.
Materials
Ma d'obra
Total

65,18
45,05
64,45
174,68

PEAP-22

Canvi
d'aforament
a
comptador
COMUNITARIS
en
compactes
tipus
Garrigues (vorera)
Canvi
Comptador de 13 mm. classe B i V.P.
d'aforament Materials
a
Ma d'obra
comptador
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)
PEAP-23
Aforament en compacte tipus Garrigues III
(per installacions mixtes)
Materials
Ma d'obra
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)
PEAP-24
Canvi d'aforament a comptador COMPACTE
EXISTENT
Canvi
Comptador de 13 mm. classe B i V.P.
d'aforament Ma d'obra
a
Total
comptador
PEAP-25
Escomesa estandar per a connexió contra
incendis (I.P.F.) connexió de (40-1 1/4)
Vorera
Comptador especial classe B 1 1/4 “
I.P.F
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)
PEAP-26
Escomesa estandar per a connexió contra
incendis (I.P.F.) connexió de (50-1 ½ “)

65,18
159,39
149,74
374,31
82,36

182,72
149,74
332,46
82,36

65,18
12,42
77,60

253,63
611,57
425,54
1.290,74
84,49
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Vorera
I.P.F

PEAP-27
Vorera
I.P.F

PEAP-28
Vorera
I.P.F

Comptador especial 40 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)
Escomesa estandar per a connexió contra
incendis (I.P.F.) connexió de (63-2”)
Comptador I.P.F. de 63 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)
Escomesa estandar per a connexió contra
incendis (I.P.F.) connexió de (75-2 ½”)
Comptador I.P.F. de 75 mm.
Obra civil i muntatge
Materials
Total
Suplement per amidaments (€/ml/l)

278,99
611,57
517,93
1.408,49
84,49

304,35
782,28
816,43
1.903,06
84,49

355,08
883,73
1.027,97
2.266,78
88,93

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La tarifa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. S’entén
que s’inicia el fet imposable per les noves altes, en la data de presentació de la
sollicitud del servei de subministrament.
2. Per als exercicis següents al d’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de
la tarifa es produeix el dia primer de cada any.
3. El període impositiu serà el regulat a la normativa específica i aprovats per acord
del Ple Municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Els subjectes passius substituts dels contribuent formularan les declaracions d’alta i
de baixa en el cens de subjectes passius de la tarifa en el termini que hi ha entre la
data en que es produeix la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes
natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera
declaració que es practiqui desprès que hagi finalitzat el termini de presentació
d’aquestes declaracions de alta i de baixa.
2. Una vegada concedida la llicència d’obres per la connexió definitiva d’aigua, la
inclusió inicial es farà d’ofici.
3. La tarifa per serveis detallats s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes,
quan es sollicita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. Posteriorment es realitzarà
una liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació
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bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en
l’oficina de la companyia gestora.
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 tarifa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.
5. L’import del rebut per recepció del subministrament d’aigua es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en la tarifa primera es contenen.
6. Transcorreguts 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 i
havent-se incomplert per part de l’abonat els apartats següents:
a) Satisfer puntualment l’import del servei d’aigua.
b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria imputables
a l’abonat
Detallats a l’article 6è. del Reglament del servei d’Abastament d’Aigua Potable al
terme Municipal de Sant Pere de Ribes, que facultarà al prestador del servei per
suspendre el subministrament seguint els tràmits que s’assenyalin en l’article 51 del
Reglament.
7. Els usuaris hauran de respectar en tot la regulació especificada al esmentat
Reglament Municipal del Servei Municipal d’abastament d’aigua potable aprovat en
data 12 de novembre de 2004.
Article 9. Notificacions de les tarifes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’ autoliquidació, 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 l’ autoliquidació
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’ exigibilitat de la tarifa de subministrament d’aigua continuat, amb la
finalitat de practicar la notificació collectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei
General Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest
article.
3. Quan l’interessat solliciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en
la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels
deutes que, per consums successius, s’acreditin .
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, restarà a disposició dels
interessats en les oficines de l’empresa gestora el cens de contribuents que tenen
aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.
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5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior
l’interessat pot obtenir informació personal, durant la quinzena anterior a aquella en
què es procedirà al cobrament de la tarifa.

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la tarifa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels 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 reprodueixin
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 final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 29 d’octubre
de 2013 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcaldessa
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