Ajuntament de Subirats

Ordenança Fiscal núm. 18
PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
Article 1. Objecte, àmbit i fet imposable
L’objecte d’aquest ordenança és regular les tarifes per la prestació del servei de distribució i
subministrament d’aigua potable, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització
de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats
per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança.
Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen la naturalesa de prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari, d’acord amb el que es disposa en 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.
Article 2. Subjectes passius
1. Estan obligats al pagament de les tarifes les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades pels serveis de distribució i subministrament d’aigua.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts
per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris
tindran la condició de substituts dels obligats principals.
Els substituts podran repercutir les quotes de les tarifes sobre el beneficiaris.
3. Els obligats al pagament de les tarifes de venciment periòdic 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 del primer acreditament de la prestació patrimonial
posterior a l’alta en el registre de beneficiaris del servei.
Article 3. Beneficis
Quan el nombre de persones per habitatge sigui superior a 4, el límit assenyalat en cada primer
tram de consum s’incrementarà en 3m3/mes per cada persona addicional que convisqui.
Per a l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA aplicarà aquesta bonificació
a partir de 4 habitants a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Decret 103/2000 de 6 de març, articles 16.2, 16.3, 16.4, 16.5,
16.7, 16.8.
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Article 4. Tarifes
Las tarifes pel subministrament d’aigua a partir del 1 de gener del 2019 seran:
1.-ÚS DOMÈSTIC
Comptador de 13 mm.

10,93 €/mes/abonat

Comptador de 15 mm.

10,93 €/mes/abonat

Comptador de 20 mm.

30,70 €/mes/abonat

Comptador de 25 mm.

39,10 €/mes/abonat

Comptador de 30 mm.

50,07 €/mes/abonat

1r.bloc fins 9 m3 / mes

0,8911 €/m3

2n bloc de 10 a 15 m3/mes

1,4638 €/m3

3r bloc de 16 a 18 m3/mes

1,7480 €/m3

4t.bloc Excés 18 m3/mes

2,7330 €/m3

Pels usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum
corresponent al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia),
incrementat en tres metres cúbics per persona addiciona el primer tram, dos metres cúbics el segon tram i
un metre cúbic el tercer tram. Així doncs, per persona de més a fi de ponderar els anteriors trams, cal
aplicar la següent taula:
Base
imposable
mensual
(m3)
Nº de
persones
per
habitatge
0a3

Metres cúbics mensuals

1r Tram

2n Tram

3r Tram

4r Tram

Fins 9

De 10 a 15

De 16 a 18

Més de 18

4

Fins 12

De 13 a 20

De 21 a 24

Més de 24

5

Fins 15

De 16 a 25

De 26 a 30

Més de 30

6

Fins18

De 19 a 30

De 31 a 36

Més de 36

7

Fins 21

De 22 a 35

De 36 a 42

Més de 42

n

>= 3n

> 3n <= 5n

> 5n <= 6n

> 6n

Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU aplicarà
aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua, segons Decret del Reglament del Cànon de l’Aigua.
2.-ÚS COMERCIAL / HOTEL
Comptador de <= 13 mm.

10,93 €/mes/abonat

Comptador de 13 mm.

18,8 €/mes/abonat

Comptador de 15 mm.

27,67 €/mes/abonat

Comptador de 20 mm.

36,47 €/mes/abonat
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Comptador de 25 mm.

45,31 €/mes/abonat

Comptador de 30 mm.

54,17 €/mes/abonat

Comptador de 40 mm.

62,99 €/mes/abonat

Comptador de 50 mm.

71,53 €/mes/abonat

1er. Bloc fins (9 m3/mes)

1,5672 €/m3

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes)

2,0623 €/m3

3er. Bloc (excés de 18 m3mes)

3,0240 €/m3

3.-ÚS INDUSTRIAL
Comptador de <= 15 mm.

39,99 €/mes/abonat

Comptador de 20 mm.

65,60 €/mes/abonat

Comptador de 25 mm.

91,60 €/mes/abonat

Comptador de 30 mm.

130,42 €/mes/abonat

Comptador de 40 mm.

259,69 €/mes/abonat

Comptador de 50 mm.

389,33 €/mes/abonat

1er. Bloc fins (9 m3/mes)

1,5672 €/m3

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes)

2,0623 €/m3

3er. Bloc (excés de 18 m3mes)

3,0240 €/m3

4.-ÚS OBRES
Comptador de <= 13 mm.

19,84 €/mes/abonat

Comptador de 15 mm.

29,20 €/mes/abonat

Comptador de 20 mm.

38,48 €/mes/abonat

Comptador de 25 mm.

47,81 €/mes/abonat

Comptador de 30 mm.

57,15 €/mes/abonat

Comptador de 40 mm.

66,46 €/mes/abonat

Comptador de 50 mm.

75,79 €/mes/abonat

1er. Bloc fins (9 m3/mes)

1,8356 €/m3

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes)

2,4172 €/m3

3er. Bloc (excés de 18 m3mes)

3,5465 €/m3

5.-BOQUES CONTRA INCENDI
Quota Servei, 1 1/4 polzades

60,18 €/mes/abonat

Quota Servei, 2

68,61 €/mes/abonat

polzades

Quota Servei, 2 1/2 polzades
Consum Aigua

77,05 €/mes/abonat
2,7998 €/m3
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6.-AFORAMENTS
Aforaments 300 l./dia

44,59 €/mes/abonat

Aforaments 400 l./dia

58,24 €/mes/abonat

Aforaments 500 l./dia

81,10 €/mes/abonat

Aforaments 600 l./dia

96,52 €/mes/abonat

Aforaments 900 l./dia

145,79 €/mes/abonat

Aforaments 1.000 l./dia

161,55 €/mes/abonat

Aforaments 1.200 l./dia

190,68 €/mes/abonat

Aforaments 1.500 l./dia

244,95 €/mes/abonat

Aforaments 3.000 l./dia

484,58 €/mes/abonat

Aforaments 5.000 l./dia

866,83 €/mes/abonat
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7.-PATRONATS
Quota Servei

10,93 €/mes/abonat
3

1er. Bloc fins (9 m /mes)

0,8911 €/m3

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes)

1,4638 €/m3

3er. Bloc (excés de 18 m3mes)

2,7330 €/m3

0,9056 €/m3

8.- TARIFA DE FUITA

Taula de preus per Serveis i Prestacions Complementàries del Servei d’ Aigües:
Connexió Col·locació
a Xarxa
(a)

Cànon

SUBTOTAL
Comptador Municipal
(a+b+c)
(b)

Total
Iva
21%

Fiança

Iva
inclòs

119,38
149,23
169,14
198,98
238,77
278,56

12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02

699,89
871,87
986,57
1.158,50
1.387,81
1.617,07

(b)

A. ALTA NOUS SUBMINISTRAMENTS
1.Col·locació de comptadors amb connexió a xarxa municipal (individual):
Diàmetre comptador
15 mm.
236,88
142,11
189,50
568,49
20 mm.
331,62
189,50
189,50
710,62
25 mm.
379,03
236,88
189,50
805,41
30 mm.
473,75
284,25
189,50
947,50
40 mm.
568,52
379,00
189,50
1.137,02
50 mm.
663,24
473,75
189,50
1.326,49
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2.Col·locació
de comptadors
bateria:
Diàmetre comptador
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.

en

142,11
142,11
189,50
236,88
284,25
379,00
473,75

142,11
142,11
189,50
236,88
284,25
379,00
473,75

29,84
29,84
39,80
49,74
59,69
79,59
99,49

12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02

183,97
183,97
241,32
298,64
355,96
470,61
585,26

1.042,23 218,87 12,02
2.084,48 437,74 12,02
3.126,76 656,62 12,02

1.273,12
2.534,24
3.795,40

B. ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS
3.- Us Incendi
Diàmetre en polzades
1-1/4"
2"
2-1/2"

852,73
1.894,97
2.937,26

189,50
189,50
189,50

4.- Connexió a bateries
Nº Sortides
2
4

236,88
331,62

189,50
189,50

Connexió Col·locació
a Xarxa
(a)
8

426,39

515,92
630,56

Cànon

Comptador Municipal
(b)

426,38 89,54
521,12 109,44

Total
SUBTOTAL
(a+b+c)

Iva
21%

Fiança

Iva
inclòs

(b)
189,50
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615,89 129,34

745,23

10
18
20
5.- Hidrants a la via pública
Hidrant en columna
80 mm.
100 mm.
Hidrant enterrat
80 mm.
100 mm.
6.-Material Divers
Arqueta per a comptador de 20
Arqueta per a comptador de 25
Arqueta per a comptador de 30
Arqueta per a comptador de 40
Portella PVC de 25 x 35 cm.
Portella PVC de 30 x 45 cm.
Portella metàl·lica de 35 x 67 cm.
Portella metàl·lica de 50 x 60 cm.
Pany portella
Clau de pany portella
Placa senyalització hidrant
Trapilllo de fundició
Arqueta fundició per comptador
(fins a 30 mm)

521,12
615,86
710,63

189,50
189,50
189,50

710,62 149,23
805,36 169,13
900,13 189,03

859,85
974,49
1.089,16

2.463,49
2.605,63

2.463,49 517,33
2.605,63 547,18

2.980,82
3.152,81

1.326,49
1.468,77

1.326,49 278,56
1.468,77 308,44

1.605,05
1.777,21

194,79
242,18
256,20
370,98
33,53
42,84
85,04
100,04
30,34
2,39
50,13
22,23

194,79
242,18
256,20
370,98
33,53
42,84
85,04
100,04
30,34
2,39
50,13
22,23

40,91
50,86
53,80
77,91
7,04
9,00
17,86
21,01
6,37
0,50
10,53
4,67

235,70
293,04
310,00
448,89
40,57
51,84
102,90
121,05
36,71
2,89
60,66
26,90

261,06

261,06 54,82

315,88
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7.- Reforma instal·lacions i connexions existents
(Tots els usos)
A pressupost en funció del treball a realitzar més, en el cas d'ampliació del tipus de
subministrament, la diferència del nou tipus de sol·licitat en relació al tipus
existent.
8.- Instal·lació de xarxa de distribució per metre lineal de façana
A pressupost en funció del treball a realitzar i tipus de xarxa a instal·lar
9.- Altres Serveis
Restabliment
per
suspensió
50,16
50,16 10,22
temporal per manca de pagament
Modificació de l'ÚS
i/o NOM
47,36
47,36 9,65
subministrament
Connexió Col·locació
a Xarxa
(a)

55,62

Cànon

Comptador Municipal
(b)

58,91

Total
SUBTOTAL
(a+b+c)

Iva
21%

Fiança

Iva
inclòs

(b)

Comissió impagats (€/ rebut)
0,16
Despeses enviament certificat : només en avís certificat i a preu vigent
en correus.
Infraccions i sancions d'acord al que recull el Reglament
Municipal.
Frau
detectat
en
comptador
532,23
(€/abonat)
Frau
detectat
en
escomesa
1.248,59
(€/abonat)

169

0,16

532,23 108,49

625,10

1.248,59 254,51

1.466,47

Preus per a la substitució d’aforaments per comptadors. Que tenen unes condicions especials
amb descompte, i fraccionament del seu pagament sense cap càrrec en els 6 rebuts de l’aigua:
TIPUS A
Instal·lació del nou
Cost amb els descompte
Pagament fraccionat en 6
comptador (IVA inclòs)
aplicat (IVA inclòs)
rebuts
169,91 €
115,91 €
19,32 €
Es tracta del cas on el client ja disposa de ramal d'escomesa amb beina de protecció a
façana, clau de registre a vorera, ramal de polietilè d'alta densitat, armari o portella de
polièster instal·lat a façana.
La feina que es realitza consisteix en substituir
l'aforament existent de l'interior de l'armari o portella de polièster i instal·lar claus
d'entrada i sortida per a comptador i comptador d'aigua.
TIPUS B
Instal·lació del nou
Cost amb els descompte
Pagament fraccionat en 6
comptador (IVA inclòs)
aplicat (IVA inclòs)
rebuts
354,58 €
323,62 €
53,94 €
Es tracta del cas on el client té una portella de petites dimensions a façana on es pot
trobar la instal·lació d'aforament existent. La feina que es realitza consisteix en
realitzar cala a vorera per localitzar el ramal d'aigua existent, instal·lar clau de registre
de 3/4" amb bola interior d'acer inoxidable i quadradillo, realitzar regata a façana per
instal·lar beina de protecció tipus corrugat o PVC, instal·lar nou ramal de canonada de
polietilè de 25 mm d'alta densitat, realitzar forat a façana per realitzar l'allotjament
per al nou comptador, instal·lar marc i portella de polièster de 25 x 35 cm., claus
d'entrada i sortida de comptador i comptador nou, connectant la clau de sortida al
ramal del client cap a l'interior de l'habitatge.
TIPUS C
Instal·lació del nou
Cost amb els descompte Pagament fraccionat en 6
comptador (IVA inclòs)
aplicat (IVA inclòs)
rebuts
487,55 €
429,81 €
71,64 €
Es tracta del cas on el client té l'aforament en una ubicació de façana i vol traslladar
l'entrada d'escomesa a una separació de més de 1,5 metres de l'actual. La feina que
es realitza consisteix en realitzar cala a vorera per localitzar la canonada de distribució
municipal, realitzar nou collarí d'escomesa, ramal d'aigua existent nou d'alta densitat,
instal·lar clau de registre de 3/4" amb bola interior d'acer inoxidable i quadradillo,
realitzar regata a façana per instal·lar beina de protecció tipus corrugat o PVC,
instal·lar nou ramal de canonada de polietilè de 25 mm d'alta densitat, realitzar forat a
façana per realitzar l'allotjament per al nou comptador, instal·lar marc i portella de
polièster de 25 x 35 cm., claus d'entrada i sortida de comptador i comptador nou,
connectant la clau de sortida al ramal del client cap a l'interior de l'habitatge.
Article 5. Naixement de l’obligació
1. L’obligació de satisfer la tarifa neix en el moment en què s’inicia la prestació del servei de
subministrament d’aigua.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit
previ de la prestació patrimonial quan es formuli la sol·licitud.
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Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
1. La prestació patrimonial a satisfer pels serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim
d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent.
2. La prestació patrimonial per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre
els consums les quanties que en la tarifa primera es contenen.
3. La liquidació es practicarà bimestralment i es recomana pagar per domiciliació bancària.
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona
quinzena del mes natural següent a la finalització del bimestre i comprendrà la prestació
patrimonial acreditada pels subministraments de l’anterior bimestre.
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu
que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 7. Notificacions de les prestacions patrimonials a satisfer
1. La notificació del deute, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis
singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb
caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta,
es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la prestació patrimonial pel subministrament d’aigua continuat, amb la
finalitat de practicar la notificació col·lectiva, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4
d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la matrícula de
beneficiaris del servei així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per
consums successius, s’acreditin .
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament el cens de beneficiaris del servei que tenen aquesta condició amb referència a data d’1
de gener.
5. De la quota que bimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot
obtenir informació personal, escrita , telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a
aquella en què es procedirà al cobrament de la prestació patrimonial.
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el número
de comptador instal·lat.
Article 8. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de les prestacions patrimonial regulades en aquesta
ordenança han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir
la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar
el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en
la Diputació.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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 final
La present ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 d’octubre de
2018 a Subirats, començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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