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ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER 
PÚBLIC NO TRIBUTARI, PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE 
 
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació 
 
1.1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la prestació 
dels serveis de distribució d’aigua potable. 
 
1.2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari, per la prestació dels serveis de distribució d’aigua potable. 
 
1.3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona en l’actualitat de forma indirecta a 
través de la societat Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU 
 
1.4. Les tarifes que abonen les persones usuàries per la recepció dels serveis de distribució 
d’aigua potable, gestionats de forma indirecta, tenen la naturalesa de prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la disposició final dotzena de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació 
de pagament 
 
2.1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari regulada per aquesta ordenança, la prestació dels serveis de distribució d’aigua 
potable, inclosos els drets de connexió a la xarxa general, instal·lació de comptadors i 
instal·lacions anàlogues. 
 
2.2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
regulada per aquesta ordenança, neix en el moment en que s’iniciï la prestació del servei. 
 
Article 3. Persones obligades al pagament i responsables 
 
3.1. Estan obligades al pagament les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua i altres 
proveïments públics que constitueixen el pressupost de fet de la prestació patrimonial. 
 
3.2. Respondran solidàriament de les obligacions de la persona obligada al pagament, les 
persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, així com totes les persones que siguin causants 
d’una infracció al reglament del servei o que col·laborin a cometre-la. 
 
3.3. Les contraprestacions econòmiques que siguin liquidades a persones físiques o 
jurídiques que destinin els subministraments i serveis objecte d’aquesta prestació 
patrimonial a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les 
persones que succeeixin la persona deutora en l’exercici de la referida activitat econòmica. 
 
La persona interessada que pretengui adquirir la titularitat d’una activitat econòmica, podrà 
sol·licitar del concessionari, prèvia conformitat de la persona titular actual, un certificat dels 
deutes per concepte de la prestació patrimonial regulada en aquesta ordenança. 
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Article 4. Tarifes 
 
4.1. La quantia de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquest 
ordenança és la que es fixa en el quadre de tarifes següent: 
 
Tarifa Euros 
1. Servei de subministrament d’aigua en baixa   
 1.1. Quota fixa de servei, nucli urbà i urbanitzacions Airesol, 

El Balcó, El Racó i Sant Feliu del Racó 
(segons diàmetre de comptador) 
EUR/unitat consum/mes 

 

  1.1.1. Fins a 13 mm 6,87 
  1.1.2. De 15 mm 10,59 
  1.1.3. De 20 mm 23,49 
  1.1.4. De 25 mm 32,41 
  1.1.5. De 30 mm 35,55 
  1.1.6. De més de 30 mm 70,85 
 1.2. Quota fixa de servei, tarifa social (***), nucli urbà i 

urbanitzacions Airesol, El Balcó, El Racó i Sant Feliu del Racó 
(segons diàmetre de comptador) 
EUR/unitat consum/mes  

 

  1.2.1. Fins a 13 mm 5,16 
  1.2.2. De 15 mm 7,95 
  1.2.3. De 20 mm 17,62 
  1.2.4. De 25 mm 24,30 
  1.2.5. De 30 mm 26,67 
  1.2.6. De més de 30 mm 53,13 
 1.3. Quota fixa de servei, urbanitzacions Can Font i Ca 

n’Avellaneda 
(abonats sense cabal contractat) 
EUR/unitat consum/mes 

 

  1.3.1. Quota fixa de servei 13,20 
 1.4. Quota fixa de servei, tarifa social (***), urbanitzacions 

Can Font i Ca n’Avellaneda 
(abonats sense cabal contractat) 
EUR/Unitat consum/mes 

 

  1.4.1. Quota fixa de servei 9,90 
 1.5. Tarifes de subministrament, nucli urbà i urbanitzacions 

Airesol, El Balcó, El Racó i Sant Feliu del Racó 
EUR/m3 

 

  1.5.1. Ús domèstic (*)  
   1.5.1.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,3032 
   1.5.1.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes 0,4246 
   1.5.1.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes 0,9692 
   1.5.1.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes 4,1418 
  1.5.2. Ús domèstic, tarifa social (***)  
   1.5.2.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2274 
   1.5.2.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes 0,4246 
   1.5.2.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes 0,9692 
   1.5.2.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes 4,1418 
  1.5.3. Ús industrial  
   1.5.3.1. Fins a 15 m3/unitat consum/mes 2,1122 
   1.5.3.2. De 15 a 30 m3/unitat consum/mes 2,4472 



 
 

ORDENANCES FISCALS 2020 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI, PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 186 

 

   1.5.3.3. Excés de 30 m3/unitat consum/mes  2,8902 
 1.6. Tarifes subministrament, urbanitzacions Can Font i Ca 

n’Avellaneda 
EUR/m3 

 

  1.6.1. Ús domèstic (*) 
Abonats amb cabal contractat 

 

   1.6.1.1. Fins a cabal contractat 2,0582 
   1.6.1.2. De cabal contractat a 50 m3 2,9327 
   1.6.1.3. Excés de 50 m3 3,3101 
  1.6.2. Ús domèstic, tarifa social (***) 

Abonats amb cabal contractat 
 

   1.6.1.1. Fins cabal contractat 1,5437 
   1.6.1.2. De cabal contractat a 50 m3 2,9327 
   1.6.1.3. Excés de 50 m3 3,3101 
  1.6.3. Ús domèstic (*) 

Abonats sense cabal contractat 
 

   1.6.3.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,3032 
   1.6.3.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes 0,4246 
   1.6.3.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes 0,9692 
   1.6.3.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes 4,1418 
  1.6.4. Ús domèstic, tarifa social (**) 

Abonats sense cabal contractat 
 

   1.6.4.1. Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2274 
   1.6.4.2. De 6 a 12 m3/unitat consum/mes 0,4246 
   1.6.4.3. De 12 a 18 m3/unitat consum/mes 0,9692 
   1.6.4.4. Excés de 18 m3/unitat consum/mes 4,1418 
 1.7. Tarifa per fuites (**) 

Ús domèstic, nucli urbà i urbanitzacions 
EUR/m3 

1,4327 

 1.8. Ús municipal (excés de 96.709 m3/any) 1,0505 
2. Servei de subministrament d’aigua en alta  
 2.1. Tarifes de subministrament  
  2.1.1. Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA  
   2.1.1.1. Quota fixa de servei, EUR/mes 5.633,33 
   2.1.1.2. Tarifa de subministrament, EUR/m3 0,2600 
3. Conservació de comptadors i escomeses 
(segons diàmetre del comptador) 
EUR/abonat/mes 

 

 3.1. Fins a 13 mm 0,69 
 3.2. De 15 mm 1,24 
 3.3. De 20 mm 2,52 
 3.4. De 25 mm 4,12 
 3.5. De 30 mm 5,67 
 3.6. De més de 30 mm 7,09 
4. Drets de connexió 
(segons diàmetre del comptador) 

 

 4.1. Ús domèstic  
  4.1.1. Fins a 13 mm 135,77 
  4.1.2. De 15 mm 169,74 
  4.1.3. De 20 mm 280,05 
  4.1.4. De 25 mm 364,85 
  4.1.5. De 30 mm 551,09 
  4.1.6. De més de 30 mm 1.094,61 
 4.2. Ús industrial  
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  4.2.1. Fins a 13 mm 283,83 
  4.2.2. De 15 mm 330,89 
  4.2.3. De 20 mm 551,60 
  4.2.4. De 25 mm 763,72 
  4.2.5. De 30 mm 1.094,61 
  4.2.6. De més de 30 mm 2.152,52 
5. Instal·lació d’escomeses del servei d’aigua 
EUR per instal·lació 

 

 5.1. Escomeses individuals  
  5.1.1. Tipus C 857,30 
  5.1.2. Tipus D 867,60 
  5.1.3. Tipus E 882,10 
 5.2. Escomeses sobre bateria  
  5.2.1. 13 mm 86,40 
  5.2.2. 15 mm 96,60 
  5.2.3. 20 mm 111,20 
  5.2.4. Escomeses que tinguin la canonada general a 

més de 4 m de la façana on s’ubiqui el comptador: es 
cobrarà per cada m lineal que excedeixi el següent: 

 

   5.2.4.1. En carrers amb asfalt 117,40 
   5.2.4.2. En carrers amb vorera de formigó 40,60 
   5.2.4.3. En carrers de terra sense reposició 26,70 
  5.2.5. Trasllat del comptador 30,50 
  5.2.6. Suplement sobre bateria 94,60 
  5.2.7. Canvi de nom 0,00 
  5.2.8. Represa del servei 38,90 
  5.2.9. Passar de comptador d’obres a definitiu 13,80 
 5.3. Escomesa amb comptador electrònic  
  5.3.1. Tipus D 932,40 
  5.3.2. Tipus E 956,20 
 5.4. Comptador electrònic sobre escomesa bateria  
  5.4.1. Comptador electrònic 15 mm 175,20 
  5.4.2. Comptador electrònic 20 mm 199,00 
  5.4.3. Equip de telelectura totalment instal·lat per la 

connexió amb mòdem GSM remotament 
3.396,70 

6. Drets municipals  
 6.1. Trasllat del comptador 3,40 
 6.2. Represa del servei 3,40 
 
(*) Tarifa “famílies nombroses” (d’aplicació a les unitats de convivència residents en el 
municipi): en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3 s’ha 
d’incrementar el 2n i 3r bloc de consum en 3 m3/mes per cada persona addicional que hi 
convisqui. 
 
(**) Tarifa per fuites. En els casos de fuites internes, una vegada verificada l’existència 
d’aquesta, es pren com a consum real el màxim efectuat per la persona usuària en el 
mateix període els darrers 2 anys, i es factura al preu de la tarifa domèstica general, 
mentre que per a la resta del consum s’aplica la tarifa per fuites. 
 
(***) Tarifa social. És d’aplicació a les persones usuàries beneficiàries del cànon social de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
4.2. Les tarifes no inclouen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d’acord amb la 
seva normativa d’aplicació.  
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4.3. Les tarifes recollides en aquest article estan subjectes a autorització per part de la 
Comissió de Preus de Catalunya i no s’aplicaran mentre aquest òrgan no concedeixi 
l’autorització preceptiva. En cas que els tarifes autoritzades siguin diferents de les recollides 
en aquest article, s’aplicaran en tot cas les que hagin estat autoritzades i es procedirà a 
tramitar la modificació de l’ordenança. 
 
Article 5. Beneficis 
 
No s’aplica cap exempció, bonificació o reducció diferent de les previstes en l’article 
anterior. 
 
Article 6. Gestió i recaptació 
 
6.1. La gestió i la recaptació de les tarifes es realitzaran pel concessionari del servei. 
 
6.2. La contraprestació pels serveis contemplats a les tarifes 5 i 6 s’exigiran en règim 
d’autoliquidació.  A aquests efectes, quan es sol·liciti la prestació del servei es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació. 
 
6.3. La contraprestació pels serveis contemplats a les tarifes 1, 2 i 3 es determinarà aplicant 
sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 
 
6.4. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.  
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina del 
concessionari del servei. 
 
Correspon al concessionari del servei la confecció dels corresponents llistats cobratoris als 
efectes d’identificació de les persones obligades al pagament de la prestació patrimonial, 
així com la seva recaptació. 
 
6.5. El càrrec del deute en el compte bancari designat per la persona interessada 
s’efectuarà dins la segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre 
natural i comprendrà la prestació patrimonial acreditada pels subministraments de l’anterior 
trimestre. 
 
6.6. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió del període de pagament en voluntària, 
el deute s’exigirà pels procediments previstos legalment. 
 
Disposició addicional 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança 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 que 
porten causa. 
 
Disposició transitòria 
 
Mentre la Comissió de Preus de Catalunya no aprovi les tarifes contingudes en aquesta 
ordenança, continuarà en vigor l’ordenança fiscal número A8, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua i les tarifes que contempla el seu article 7. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 22 d’octubre de 2019, entrarà 
en vigor el dia de l’aprovació de les tarifes per la Comissió de Preus de Catalunya i 
continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 


