ORDENANÇA

PRESTACIÓ

PATRIMONIAL

PÚBLICA

NO

TRIBUTÀRIA

NÚM.

5.1.

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

ARTICLE 1. Fets subjectes
Constitueixen fets subjectes a aquesta prestació els següents conceptes:
a) Contractació del servei, incloses les operacions necessàries de col·locació o
trasllat de comptadors i verificació de les instal·lacions.
b) Connexió de la instal·lació de l'abonat a la xarxa de distribució municipal, amb
els seus elements auxiliars.
c) Proveïment d'aigua per a ús domèstic.
d) Proveïment d'aigua per a ús industrial.
e) Conservació i manteniment de les instal·lacions.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
1. Persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
general tributària, que hagin subscrit un contracte amb l’empresa subministradora del
servei pels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.
2. Tindrà la consideració de substitut de l´obligat al pagament el propietari dels
habitatges, locals i/o establiments, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
3. Els obligats al pagament 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 abans de la primera acreditació de la prestació posterior
a l’alta en el registre de contribuents.
ARTICLE 3. Quantitat
1. La quantitat de la pretació regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l'annex.
2. Les tarifes establertes no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà
d'acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 4. Obligació al pagament
1. L'obligació de pagament neix:
a) Quan es tracti de col·locació o trasllat de comptadors, verificació de les
instal·lacions o connexió a la xarxa de distribució, en el moment de sol·licitar
el servei corresponent.
b) Quan es tracti de proveïment d'aigua o conservació i manteniment
instal·lacions, el primer dia de cada trimestre natural.

2. El pagament de les tarifes 3. Proveïment d'aigua d'ús domèstic, 4. Proveïment d'aigua
d'ús industrial i 5. Conservació i manteniment de les instal·lacions, es realitzarà per
trimestres naturals vençuts, en el moment de la presentació, al qui estigui obligat a
realitzar-lo, de la factura corresponent.
ARTICLE 5. Aplicació de la tarifa reduïda
1. S’estableix una tarifa reduïda, per sota de la fixada a l’annex, acordant una bonificació
del 95% del primer i segon bloc de consum de la tarifa pel proveïment d'aigua d'ús
domèstic, tot imputant-lo al corresponent capítol pressupostari, de la que podran
beneficiar-se els contribuents que:
1.1.
Estiguin en situació d’exclusió residencial, d’acord amb allò establert amb
la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l´emergència
en l´àmbit de l´habitatge i la pobresa energètica així com les seves disposicions
concordants, i acreditat previ informe dels Serveis Socials, quan la suma de tots
els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell, no superin
la xifra resultant de multiplicar 2 vegades l’IRSC (indicador de renda de
suficiència), si es tracta de persones que viuen soles, o 2,5 vegades l´IRSC, si
es tracta d´unitats de convivència, o 3 vegades l´IRSC, en cas de persones amb
discapacitats o amb gran dependència, vigent en el moment d'acordar-se la
concessió de la tarifa reduïda.
1.2.
Els altres que no estan en situació d’exclusió residencial, però que
reuneixen les següents condicions:
a) Que la suma de tots els ingressos de l´obligat al pagament i les persones
que conviuen amb ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5
vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) vigent
en el moment d'acordar-se la concessió de la tarifa reduïda, pel coeficient
que fixa l'escala següent:
NOMBRE DE
PERSONES

COEFICIENT

(inclòs interessat)
1

1,00

2

1,00

3

1,00

4

1,10

5

1,25

6

1,40

7

1,50

8

1,55

9

1,60

10

1,65

b) Que l´obligat al pagament i/o les persones que amb ell conviuen no
tinguin, en total, més d'una finca de propietat, la qual només ha de ser
destinada a residència habitual d'aquell. Es considerarà única finca encara
que l’habitatge habitual disposi d’una plaça d’aparcament. No es tindran
en compte les finques rústiques o altres urbanes on el valor cadastral total
de les participacions en la propietat no superi els 3.000,00 euros
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos
habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble
a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix
aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència
c) Que l´obligat al pagament i/o les persones que amb ell conviuen no
posseeixen més d'un vehicle automòbil. No es tindran en compte els
vehicles que tinguin més de 10 anys.
d) Que l´obligat al pagament i/o les persones que amb ell conviuen no
tinguin cap altre mitjà de fortuna.
e) Consumir un màxim de 4 m3 per persona i mes.
2. Procediment d’aplicació de la tarifa reduïda:
-

-

-

-

Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud de l´obligat al
pagament i sempre que s'acompleixin els requisits previstos en aquesta
ordenança.- Per tal d'acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran
presentar la sol·licitud al llarg de l’exercici en curs. La tarifa reduïda concedida
començarà a produir els seus efectes en la facturació del mateix trimestre en què
es va presentar la sol·licitud. En qualsevol cas, es remetrà notificació expressa
al sol·licitant, amb indicació de la concessió i termini de validesa, o la denegació
i els motius, en el seu cas, pel qual es denega.
Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la
seva presentació en el Registre General de l'Ajuntament sense que recaigui
resolució expressa.
La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la
Junta de Govern Local. Els terminis de validesa tindran la condició de màxims,
i es podran reduir en funció de les característiques de cada cas concret:
Pensionistes i jubilats: 4 anys
Resta de sol·licitants: anual

3. La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa
determinant de la concessió de la tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local
per revisar-la d'ofici, amb efectes des del moment en què l'esmentada modificació es
produeixi.

4. La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre que
el volum de les sol·licituds admeses no pugui ser cobert amb la quantitat
pressupostada en el capítol corresponent.
ARTICLE 6. Ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic a
abonats que convisquin més de quatre persones al mateix habitatge
S’estableix l’ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic
(contemplades a l’apartat 3.1 i 3.2 de l’annex de tarifes d’aquesta ordenança) en 9
m3/trimestre/número de membres del nucli familiar d’excés de quatre que convisquin en
l’habitatge, a favor de les persones que obtinguin la deducció del cànon de l’aigua, pel
mateix concepte, atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i serà d’aplicació al rebut següent a la data
de notificació de la corresponent resolució.
ARTICLE 7. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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 DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança comporta la derogació de la Ordenança fiscal de la Taxa pel
subministrament d´aigua.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
CONCEPTE
1. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
1.1. Noves contractacions
1.2. Subrogacions de contractes vigents i trasllat de contracte

EUR

140,33 €
16,22 €

1.3. Trasllats de comptador
2. DRETS DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL

82,06 €

2.1. Drets de connexió d’habitatge en un edifici familiar
2.2. Drets de connexió de cada habitatge en un edifici
plurifamiliar
2.3. Drets de connexió d’indústries
3. PROVEÏMENT D’AIGUA D’ÚS DOMÈSTIC. Per m3

41,02 €
28,07 €
124,14 €

3.1. Fins a 25 m3 per trimestre

0,5736 €/m3

3.2. De 25 a 40 m3 per trimestre

0,8452 €/m3

3.3. De 40 a 54 m3 per trimestre

1,2813 €/m3

3.4. Excés més de 54 m3
4. PROVEÏMENT D’AIGUA D’ÚS INDUSTRIAL. Per m3
4.1. Fins 1.000m3 per trimestre
4.2. Excés de 1.000 m3 per trimestre
5. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS. Al
mes, en funció del diàmetre de comptador
5.1. Fins a 13 mm de diàmetre
5.2. De 15 mm
5.3. De 20 mm
5.4. De 25 mm
5.5. De 30 mm
5.6. De 40 mm
5.7. De 50 mm
5.8. De 65 mm
5.9. De 80 mm
5.10. De 100 mm
6. REALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ DE RAMALS,
ESCOMESES, COMPTADORS I REOBERTURA DEL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
6.1. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm amb obra civil
Ramals de 25 mm amb obra civil
Ramals de 30 mm amb obra civil
6.2. Escomeses domèstiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm amb obra civil
Ramals de 60 mm amb obra civil
Ramals de 80 mm amb obra civil
6.3. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm sense obra civil
Ramals de 25 mm sense obra civil

1,5436 €/m3

1,1432€/m3
1,8347 €/m3

2,45 €
4,91 €
8,15 €
11,44 €
16,31 €
32,71 €
49,15 €
65,51 €
83,53 €
114,62 €

550,84 €
590,44 €
647,50 €
889,73 €
1.248,42 €
1.803,93 €
308,61 €
349,37 €

Ramals de 30 mm sense obra civil
6.4. Escomeses domestiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm sense obra civil
Ramals de 60 mm sense obra civil
Ramals de 80 mm sense obra civil
6.5. Instal·lació comptadors individuals
Comptadors de 13 mm amb jocs d’aixetes
Comptadors de 15 mm amb jocs d’aixetes
Comptadors de 20 mm amb jocs d’aixetes
6.6. Reobertura de subministrament d’aigua
Tràmit de tallament i reobertura subministrament

406,44 €
519,40 €
815,20 €
1.370,70 €
122,28 €
129,27 €
152,56 €
36,10 €

