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Ordenança Fiscal núm. 19 
 

TARIFA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del Text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004. de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa pel  subministrament d’aigua, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
2.1 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i 
subministrament  d’aigua, 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. 
 
2.2. El prestador del servei d'Abastament domiciliari d'Aigua Potable està subjecte al 
compliment de les següents obligacions: 
 

a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els 
termes establerts en la present Ordenança  altres disposicions aplicables. 

b) Mantenir les condicions sanitàries i les instal·lacions d'acord amb la normativa 
vigent aplicable. 

c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament. 
d) Col·laborar amb l'abonat en la solució de les situacions que el subministrament 

pugui plantejar. 
e) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors 

o altres sistemes de mesurament i la tarifa legalment autoritzada per l'organisme 
competent. 

 
2.3.El prestador del servei té els següent drets: 
 

a) Cobrament dels serveis prestats tals com la quota de servei, així com l'aigua 
consumida per l'abonat, o del mínim establert si el consum no hi arriba, als preus 
de la tarifa oficialment aprovada. 

b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar 
l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas que aquella produís pertorbacions a 
la xarxa. 

c) Disposar d'una tarifa del servei suficient per autofinançar-se, tindrà dret a demanar 
una nova tarifa. 

 
Article 3. Subjectes passius. 
 
3.1. Són subjectes passius de la tarifa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 
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que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i 
subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
3.2. 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 del contribuent. 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiari. 
 
3.3.1 L'abonat estarà subjecte a les següents obligacions: 
 

a) Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua d'acord amb el previst en aquesta 
ordenança. 

b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria imputables a 
l'abonat. 

c) Usar l'aigua subministrada en la forma i pels usos establerts a la pòlissa. 
d) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a 

subministrament d'aigua a altres locals o habitatges consignats en la pòlissa. 
e) Permetre l'entrada al local del subministrament en hores hàbils o de normal relació 

amb l'exterior, al personal del servei que exhibint l'acreditació pertinent tracti de 
revisar o comprovar les instal·lacions. 

f) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de 
l'administració. 

g) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa. 
h) Comunicar al subministrador qualsevol modificació en la instal·lació interior, en 

especial nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum. 
i) Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i dipòsits d'acord amb allò 

establert en aquesta Ordenança 
 
3.3.2. L'abonat al servei gaudirà dels següents drets: 
 

a) Disposar de l'aigua en les condicions higiènic sanitàries i de pressió que d'acord 
amb les instal·lacions de l'habitatge, indústria o altres que siguin les adequades i 
de conformitat amb la normativa aplicable. 

b) Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessorament 
necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals. 

c) A que se li facturin els consums amb les tarifes vigents. 
d) Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de 

la normativa establerta. 
e) Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d'acord amb el 

procediment establert en aquest Reglament. 
 
3.4. Els  obligats tributaris de les taxes 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 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables. 
 
4.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 



 

Plaça de l’Ajuntament, 1 ·  08591 AIGUAFREDA (Barcelona) ·  tel. 93 844 22 53  fax  93 844 21 85 
E-mail: aiguafreda@diba.cat  ·   www.aiguafreda.cat 

 

3

 
4.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
4.3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Beneficis fiscals. 
 
5.1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
5.2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes aplicables des de el 8 de febrer de 
2010: 
 
Tarifa primera 
 
Mínim de consum facturable. 
 m3./abonat/mes 
Us domèstic 15 
Us industrial 30 
 
 
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT METRE3. 
 
Us domèstic 
 Euros 
Fins a 15 m3. / abonat / mes 0,5159 
De 15 a 30 m3. / abonat / mes 0,8810 
Excés de 30 m3/ abonat / mes 1,4155 
 
 
Us industrial 
       Euros 
Fins a 30 m3 / abonat / mes 0,5159 
Excés de 30 m3 / abonat / mes 0,8988 
 
Aforaments: 
 
Ús domèstic ........  0,9210 euros/m3 
 
Ús industrial ........  0,9210 euros/m3 
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b) Conservació comptadors i escomeses:  1,70 euros/abonat/mes. 
 
 
Tarifa segona 
 
Concepte Preus sol·licitats sense 

obra civil IVA inclòs 
Escomesa amb comptador Ø 13 mm per obres 599,57 
Escomesa amb comptador Ø 13 mm 524,62 
Instal·lació comptador Ø 13 mm 211,57 
Represa del subministrament 52,08 
Canvi aforament per comptador 259,28 
Canvi de nom 20,47 
                                                        Fiança  I.C.S -2005 
 
La quota tarifària s'incrementarà amb l’I.V.A., i el Cànon de l’aigua i amb el següent 
recàrrec: 
 
Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març 
    (tots els cabals)      0,0256 €/m³ 
 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu. 
 
7.1. La tarifa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
7.2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà 
el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés. 
 
8.1. La tarifa per 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. 
 
8.2. La tarifa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els 
consums les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
8.3. 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 de 
l'Ajuntament. 
 
8.4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la 
segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la 
tarifa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 
 
8.5. Transcorregut 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, 
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s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i 
dels interessos de demora. 
 
 
Article 9. Notificacions de les taxes. 
 
9.1. La notificació del deute tarifari 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 la autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
9.2. En supòsits d’exigibilitat de la tarifa de subministrament d’aigua continuat, amb la 
finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General 
Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
9.3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la 
inclusió en la matrícula de contribuents. 
 
9.4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 
d’anuncis de l'Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb 
referència a data d’1 de gener. 
 
9.5. De la quota que trimestralment 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 tarifa. 
 
9.6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat hagi aportat 
una contrasenya identificativa particular. 
 
Article 10. Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tarifària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 11. Causes de suspensió. 
 
L'incompliment per part de l'abonat de qualsevol de les obligacions detallades a l'article 
3.3 d'aquest Reglament, facultarà al prestador del servei per suspendre el 
subministrament seguint els tràmits que s'assenyalen en el següent article. 
 
Article 12. Procediment de suspensió del subministrament. 
 
Els prestadors del servei podran suspendre el subministrament d'aigua als seus abonats 
per ordre expressa de l'ens titular del servei públic o prèvia notificació pel Servei a aquest, 
en els casos establerts en l'esmentat article 3.3 pels procediments següents: 
 
En els casos establerts en l'esmentat article, el Servei haurà de donar compte a l'abonat 
per correu certificat, o d'una manera de la qual resti constància, així com l'ens titular dicti 
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resolució procedent, considerant-se que el prestador del servei queda autoritzat per la 
suspensió del subministrament si no rep ordre contrària de l'esmentat ens titular, en el 
termini de dotze dies hàbils a partir de la data de notificació dels fets al abonat per a la 
seva comprovació. 
 
Donat e cas que l'abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, 
el prestador del servei no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució 
sobre la reclamació formulada. 
 
Si l'interessat interposés recurs contra la resolució de l'Òrgan competent de l'ens titular del 
servei, se'l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu, 
confirmada la resolució objecte de recurs. 
 
La suspensió del subministrament d'aigua pel prestador del servei no podrà realitzar-se en 
dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei complet administratiu i 
tècnic d'atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni 
la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies. 
 
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en 
que hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament. 
 
La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim els punts següents: 
 
Nom i adreça de l'abonat. 
Nom i adreça de l'abonament. 
Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de subministrament. 
Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l'empresa subministradora en 
què poden corregir-se les causes que originen el tall. 
 
Si l'empresa comprova l'existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les 
immediatament, i en donarà compte a l'òrgan competent de l'ens titular del servei. 
 
Article 13è. Renovació del subministrament. 
 
Les despeses que origini la suspensió seran a compte de l'empresa subministradora i la 
reconnexió del subministrament, en cas de tall notificat, segons el que regula l'anterior 
article, serà a compte de l'abonat la quantitat de 30,05 euros. 
 
De cap manera no es podrà percebre aquesta quantitat si no s'ha realitzat efectivament el 
tall  de subministrament. 
 
 
Article 14. Resolució del contracte. 
 
Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l'abonat 
hagi esmentat cap de les causes establertes a l'article 3.1 d'aquesta Ordenança per les 
quals es va procedir a l'esmentada suspensió, el prestador del servei estarà facultat per 
resoldre el contracte a l'empres del que disposa l'article 1124 del Codi Civil.. 
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Article 15. Retirada de l'aparell de mesura. 
 
Resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comptador, propietat de 
l'abonat, dipositant-lo al seu nom en l'empresa amb lla qual tingui concretada la 
conservació d'aquest o, en el seu cas, el mantindrà en dipòsit  i a disposició de l'abonat en 
les dependències del prestador del servei durant el termini d'un mes, a partir del qual el 
prestador del servei podrà disposar lliurament d'aquest. 
 
Article 16. Accions legals. 
 
Els prestadors del servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del 
contracte, podrà entaular totes les accions civils, criminals o administratives que consideri 
oportunes en defensa dels seus interessos, i drets, i, en especial, l'acció penal per frau. 
 
Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament, efectuada pel seu 
prestador resultés improcedent, l'abonat podrà exigir la deguda indemnització sense 
perjudici de poder entaular les accions civils, criminals o administratives que consideri 
oportunes en salvaguarda dels seus interessos. 
 
Article 17. Consultes i informació. 
 
L'abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del servei i del 
funcionament del subministrament en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos 
previs d'instal·lacions referents a la contractació. El prestador del servei haurà d'informar 
totes les consultes formulades correctament,  contestant per escrit les presentades de tal 
manera, en el termini màxim d'un mes. 
 
Article 18. Reclamacions. 
 
L'abonat podrà formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o 
per escrit. En aquest últim cas la reclamació s'entendrà desestimada si el prestador del 
servei no emet la corresponent resolució en el termini de quinze dies. Contra la resolució 
expressa o presumpta, es podrà recórrer, en el termini de quinze dies, davant l'Alcalde, qui 
haurà de resoldre. 
 
Si transcorren trenta dies sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs. 
 
 
Disposició addicional primera. 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 fiscal 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. 
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Disposició final primera. 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 24 d'octubre de 2000 i definitivament al no haver-s'hi presentat cap 
reclamació. 
 
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança. 
 
Aquesta Ordenança ha estat modificada parcialment en sessió de Ple celebrada a 
Aiguafreda a 22 de desembre de 2011, i les seves modificacions entraran en vigor el dia 1 
de gener de 2012, continuant vigents els articles no modificats. 
 
Disposició addicional tercera. Modificació dels preceptes de l’ordenança. 
 
Aquesta Ordenança ha estat modificada parcialment en sessió de Ple celebrada a 
Aiguafreda a 25 d’octubre de 2016, i les seves modificacions entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2017, continuant vigents els articles no modificats. 
 
 
 
 
 


