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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, es gestiona en l’actualitat de forma indirecta a través de la societat MINA
PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA SA.
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.
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«ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA
DERIVADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Data 21-4-2021

I resultant que, finalitzat el referit termini d'exposició al públic i audiència prèvia, no s'ha presentat
reclamació o suggeriment alguna, segons consta en la certificació emesa per la Secretaria municipal,
es considera definitivament aprovat dit acord de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, per la qual cosa es
procedeix a la seva publicació, i que és del següent tenor literal:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent-se exposat al públic l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de gener
de 2021 d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària
derivada de la prestació del servei de d’abastament d’aigua potable, per termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent a la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província que va tenir
lloc amb data 15 de febrer de 2021, perquè el mateix pogués ser examinat i poder-se presentar les
reclamacions i suggeriments que es consideressin oportunes.
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Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació de pagament.
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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
beneficiaries o afectades, pels serveis de distribució d’aigua i altres tràmits 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.
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.
Article 4 . Tarifes.
4.1. La quantia de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquesta
ordenança és la següent:
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Article 3. Persones obligades al pagament i responsables.

Data 21-4-2021

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 o en el moment de
produir-se o realitzar-se el tràmit previst en aquesta Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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
determinats tràmits i els drets de connexió a la xarxa general, instal·lació de comptadors i
instal·lacions anàlogues.
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Ús domèstic
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A) Tarifa subministrament d’aigua:
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Consum 1r. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3) fuita
Límit 1r. Bloc (m3/abonat/mes)

0,8401
1,1152
1,0036
18

https://bop.diba.cat

5,0054
0,5005
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Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)
Quota fixa de servei social (euros/abonat/mes)

A

ANUNCI

Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)

11,6290

Consum 1r. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3) fuita
Límit 1r. Bloc (m3/abonat/mes)

0,8643
1,1526
1,0373
18
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Ús comercial

Data 21-4-2021

Ús industrial

180
400
1.000
1.150
1.300

11,6290
35,2755
50,7924
67,1885
88,8905

Consum 1r. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3)
Consum 2n. bloc (euros/m3) fuita

1,0819
1,2147
1,0931

Aquesta tarifa s’aplicarà en els següents termes:

Ús domèstic
Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)

Any
2021

Any
2022

Any
2023

Any
2024

4,5752

4,7143

4,8576

5,0054
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Fins a 20 mm
Fins a 30 mm
Fins a 40 mm
Fins a 50 mm
De més de 50 mm.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)
(segons diàmetre comptador)
Límit 1r. Bloc (m3/abonat/mes)
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0,4714

0,4857

0,5005

Consum 1r. Bloc (euros/m3)
Consum 2n. Bloc (euros / m3)
Consum 2n. Bloc (euros/m3) fuita

0,7679
1,0194
0,9174

0,7912
1,0504
0,9453

0,8153
1,0823
0,9740

0,8401
1,1152
1,0036

Ús comercial
Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)

10,6294 10,9525 11,2855 11,6290

Consum 1r. Bloc (euros/m3)
Consum 2n. Bloc (euros / m3)
Consum 2n. Bloc (euros/m3) fuita

0,7900
1,0535
0,9482

0,8140
1,0855
0,9770

0,8387
1,1185
1,0067

0,8643
1,1526
1,0373

Ús industrial
Quota fixa de servei (euros/abonat/mes)
(segons diàmetre comptador)
Fins a 20 mm
Fins a 30 mm
Fins a 40 mm
Fins a 50 mm
De més de 50 mm

10,6294
32,2433
46,4264
61,4132
81,2497

10,9525
33,2235
47,8378
63,2802
83,7197

11,2855
34,2335
49,2921
65,2039
86,2648

11,6290
35,2755
50,7924
67,1885
88,8905

Consum 1r. Bloc (euros/m3)
Consum 2n. Bloc (euros / m3)
Consum 2n. Bloc (euros/m3) fuita

0,9889
1,1103
0,9992

1,0190
1,1441
1,0296

1,0500
1,1789
1,0609

1,0819
1,2147
1,0931

Altres preus:
Tarifes de contractació
Tarifa connexió individual
Tarifa connexió bateria

540,47 euros
170,09 euros
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0,4575
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(euros
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social

Data 21-4-2021

servei

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quota fixa de
/abonat/mes)

A

ANUNCI

1 Boca
2 Boques

1.147,76 euros
1.721,65 euros
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Tarifa connexió incendis
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Segones contractacions
Canvi de nom
Despeses de devolució
Despeses administratives
Despeses de reobertura

170,09 euros
10,41 euros
2,80 euros
2,80 euros
15,02 euros

Quota servei incendis anual
1 Boca
Resta de boques

231,13 euros
46,32 euros

Conservació comptadors (segons diàmetre comptador)
De
De
De
De
De
De

7 a 15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm

2,5300 euros/abonat/trimestre
3,7800 euros/abonat/trimestre
8,5100 euros/abonat/trimestre
13,2400 euros/abonat/trimestre
23,3200 euros/abonat/trimestre
34,8700 euros/abonat/trimestre

4.2. Les tarifes no inclouen l’impost sobre el valor afegit ni el cànon de l’aigua o d’altres tributs, que
es repercutiran d’acord amb la seva normativa d’aplicació.
4.3. Les tarifes de subministrament d’aigua 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.
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Altres tarifes
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euros
euros
euros
euros
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2.295,54
2.556,41
2.869,42
3.130,28

Data 21-4-2021

Boques
Boques
Boques
Boques o més

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3
4
5
6

A

ANUNCI

No s’aplica cap exempció, bonificació o reducció diferent de les previstes en l’article anterior.
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Article 5. Beneficis.
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6.3. La contraprestació pels serveis contemplats a les tarifes de subministrament d’aigua de l’apartat
A) es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es
contenen.
6.4. La facturació es practicarà trimestralment, o per períodes inferiors bimensuals o mensuals, 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 o altres medis habilitats.
6.5. Correspon al concessionari del servei la confecció de les factures i el seu cobrament.
La factura trimestral, bimensual o mensual si és el cas, comprendrà la prestació patrimonial
acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre, o període de facturació bimensual o
mensual si és el cas.
6.6. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió del període de pagament en voluntària, el deute
s’exigirà pels procediments previstos en la normativa d’aplicació.
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.
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6.2. La contraprestació pels serveis contemplats a l’apartat B) s’exigiran en el moment de produir-se
el tràmit o fet que donen lloc al mateix per qualsevol medi admès en dret, inclosa la domiciliació
bancària si l’abonat ha optat per aquesta modalitat de pagament.

Data 21-4-2021

6.1. La gestió i cobrament de les tarifes i resta de preus del servei es realitzaran pel concessionari del
servei.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 6. Pagament de les tarifes i resta de preus.
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Mentre la Comissió de Preus de Catalunya no aprovi les tarifes contingudes en aquesta ordenança,
continuarà en vigor els preus i tarifes actualment vigents.»
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Disposició transitòria
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 21-4-2021

Viladecavalls, 12 d’abril de 2021.
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L’alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
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Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa
l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

A

ANUNCI
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