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CONCEPTE QUOTES
1.  QUOTES MENSUALS FIXES PER SERVEI DE SUBMINISTRAMENT     
1.a. Subministrament domèstic, 
Quota general per habitatge
La quota general resulta del principi de recuperació de costos que imposa  l’article 9è de la Directiva marc de l’Aigua (Directiva Europea 
2000/60/CE, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000  i publicada en el DOCE el 22 de desembre de 2000).
L’Estudi  sobre el Cens d’edificis de 2011 (estadístiques d’àmbit estatal elaborades per l’INE) va comptar amb la col·laboració, en diferents 
fases del projecte, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
L’IDESCAT, sobre la base de l’estudi esmentat,  va publicar la classificació dels habitatges familiars del municipi de Blanes, de les poblaci-
ons veïnes de la Selva marítima, del Maresme i de tota Catalunya.
    -Habitatges principals                           
    -Habitatges no principals,  secundaris
    -Habitatges no principals, buits
De les dades que conté aquest cens i d’altres dades disponibles,  l’Ajuntament de Blanes ha preparat l’estudi de cost-rendiment de la taxa i 
la política de tarifes en funció dels tres tipus d’usos domèstics, segons la classificació publicada per IDESCAT.

11,62

Bonificacions:
Es considera  habitatge principal el que és l’habitual de la unitat familiar.  El  consum regular i permanent d’aigua durant tot l’any, encara 
que sigui moderat,  és l’indicador principal per a considerar un habitatge com a principal.
Per raons d’equitat s’aplica una quota subvencionada a l’habitatge principal, per tractar-se d’un servei essencial per a satisfer les necessitats 
humanes bàsiques. 
L’habitatge principal ha de tenir una especial protecció.
L’habitatge no principal indica una major capacitat de pagament dels tributs.
Són d’aplicació, entre d’altres preceptes, els articles 31.1 i 47 de la Constitució, l’article 3.1 de la Llei General Tributària i l’article 24.4 del 
Text refós de la llei d’hisendes locals .    
1. Habitatges principals:  tindran un 62% de bonificació sobre la quota general i tributaran   4,42
2. Habitatges buits cedits a la Borsa  de Mediació per al Lloguer Social: tindran un 62% de bonificació sobre la quota general i tributaran   4,42
3. Habitatges buits cedits a un Agent de la Propietat Immobiliària per a ser llogats als preus socials màxims establerts per a la Borsa de 

Mediació per al Lloguer Social, si es compleixen les condicions que estableix l’article 8è.6, podran tributar
         4,42

Recàrrecs:
Els habitatges buits tindran un 30% de recàrrec sobre la quota general i tributaran  
Es considera habitatge buit aquell que no és  un habitatge principal i que es constati fefaentment, a traves  dels mecanismes d’inspecció, 
que no està habitat durant un període superior a quatre mesos. 

15,10

1.b. Subministrament comercial
Càmping d’1-440 places 132,76
Càmping de 441-879 places 197,50
Càmping de 880-1.500 places 329,62
Càmping de més de 1.500 places 396,34
Hotels d’1-100 places 79,87
Hotels de 101 a 200 places 132,76
Hotels de 201 a 300 places 197,50
Hotels de 301 a 500 places 262,91
Hotels de  més de 500 places 396,35
Restaurants 69,17
Spas 69,17
Piscines d’ús públic 69,17
Bars, pubs, etc. 27,10

Els establiments destinats a bars que disposin d’un servei de menú o menjars, es considerarà que presten el servei de restaurant a aquests 
efectes i procedirà la classificació i tributació pel servei de restaurant.

Comercial 18,87
Bugaderies 69,17
Provisionals d’obra 69,17
Perruqueries 27,10
Obradors 69,17
Altres 18,87

1.c. Ús industrial 69,17

1.d. Reg de terrasses 12,00
La instal·lació de la presa de reg s’ha de sol·licitar al concessionari i s’aplicaran els preus unitaris autoritzats pel Ple municipal en cada 
moment

1.e. Garatges,  locals sense activitat econòmica, escales comunitàries, entitats i associacions amb activitats d’interès general i sense ànim 
de lucre

4,42

2. QUOTES PER CONSUM D’AIGUA
2.a. CONSUM DOMÈSTIC
El quadre de preus per m3 és comú a tot el subministrament domèstic.
El càlcul de les quotes seguirà la següent fórmula:

Quota per consum = C x Preu per m3.
On C, són els m3 consumits per la unitat fiscal
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