
 

DECRET
EXPEDIENT: 844/2017
ASSUMPTE: Autoliquidació Complementaria Cànon Agència Catalana de l’Aigua any 2015

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de 
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent 

APROVAR L’AUTOLIQUIDACIÓ COMPLEMENTARIA EN CONCEPTE DE CÀNON DE 
L’AIGUA PER VOLUMS UTILITZATS DURANT EL PERÍODE 2015 A FAVOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.- Exp. 844/2017

En data 9 de juny, ha tingut entrada en el Registre General d’aquesta Corporació escrit del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
en relació al Cànon de l’aigua ús abastament de l’any 2015 per a la unitat de declaració de 
Banyeres del Penedès, d’acord amb el sistema d’estimació directa. En aquest escrit es 
reclama el pagament de l’autoliquidació complementaria de l’any 2015 següent:

Autoliquidació Complementaria Cànon Aigua ús abastament any 2015 8.005,42 €

D’acord amb el que estableix l’apartat 3,b) de l’article 76. Bis del Text refós de la legislació  
en matèria d’aigües de Catalunya aprovat pel DLg 3/2003, i modificat per l’article 10 de la  
Llei  5/2012,  de  20  de  març,  les  entitats  subministradores  d’aigua  estan  obligades  a 
presentar una declaració dels volums periòdics utilitzats com a subjectes passius que són 
del tribut cànon de l’aigua. 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès està obligat a presentar l’autoliquidació del cànon 
de l’aigua corresponent a l’any 2015 per estimació directa i procediment simplificat. 

D’acord amb aquests antecedents, en data 1 d’agost de 2016 es va realizar el pagament  
de  l’autoliquidació  generada  per  import  de  3.837,15  euros,  mitjançant  el  mètode 
d’estimació directa corresponent al període 2015.
En aquesta autoliquidació es van produir un errors els quals van ser subsanats realitzant 
una autoliquidació complementaria per estimació directa per a l’any 2015 per un import de 
8.005,42€, que es trobava pendent de pagament.

Vist  l’informe del  Coordinador  de  Serveis  Tècnics  on  s’indica  que l’ajuntament,  com a 
entitat  subministradora  (subjecte  passiu  substitut)  liquida  el  cànon  i  el  repercuteix  als 
abonats, subministrant  l’aigua  al  municipi  mitjançant  xarxes  amb  un  subministrament 
d’aigua en baixa, és a dir, abasteixen l’aigua exclusivament de l’àmbit  local. I  per tant,  
considerant l’article 67.5 de l’esmentat Text,  està obligat a realitzar la declaració anual del 
cànon de l’aigua ,  d’acord amb el  sistema d’estimació directa ja que s’utilitzen mes de 
100.000 m3 d’aigua anuals.

Els imports declarats en la autoliquidació complementaria de l’any 2015 son els següents:

- Volum captat fonts pròpies: 295.186 m3
- Volum comprat alta: 154.915m3
- Volum total utilitzat: 450.101m3
- Volum total lliurat: 154.244m3 
- Volum no lliurat: 295.857m3

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 1610 225.01 
del pressupost vigent.

 



 
Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar  l’autoliquidació  complementartia  en  concepte  de  cànon  d’aigua  per 
import de 8.005,42 euros corresponent al període 2015 a càrrec de la partida 1610 225.01 
del pressupost vigent d’aquesta corporació. 

SEGON.- Procedir al pagament de l’Autoliquidació complementaria del cànon de l’Aigua.

TERCER.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió. 

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, , davant meu el  
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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