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PROJECTE D’ORDENANÇA NO FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL 
PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA EN CONCEPTE DE TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I SERVEIS ACCESSORIS AL SISTEMA DE 
GIRONA. 

PREÀMBUL. 

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), clarifica la natura 
jurídica de les contraprestacions econòmiques que abonen els usuaris per la utilització de les 
obres o la recepció dels serveis públics, tan en els casos de gestió directa, com en els supòsits 
de gestió indirecta, a través de concessionaris o societat mixta, que passen a tenir la consideració 
de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, sotmeses al principi de legalitat en 
atenció al seu caràcter coactiu (article 31.3.CE). A aquests efectes, la LCSP modifica la redacció 
de la disposició addicional primera de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària, 
l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, afegint-li un nou article 6, i l’article 2 de la Llei 8/1989, de 
13 d’abril, del règim jurídic de les taxes i preus públics afegint-li una nova lletra c). 

En concret, en l’àmbit de les hisendes locals, la reforma estableix expressament que aquestes 
contraprestacions econòmiques es regularan mitjançant una ordenança, durant la tramitació del 
procediment d’aprovació de la qual, les entitats locals hauran de demanar informe preceptiu 
d’aquelles administracions a les quals l’ordenament jurídic atribueix alguna facultat d’intervenció 
sobre aquestes contraprestacions ( article 20.6 TRLHL). 

Així mateixa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC) estableix un seguit de noves obligacions en relació amb 
l’aprovació de les disposicions de caràcter general, com és el cas de les ordenances. Aquestes 
noves obligacions s’estructuren en dos blocs; d’una banda l’exigència que, en l’exercici de la 
potestat reglamentària, les Administracions Públiques actuïn d’acord amb els principis de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que caldrà 
justificar en el preàmbul de l’ordenança ( article 129 de la Llei 39/2015 ); d’altra banda que es 
garanteixi la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades, en el 
procediment d’elaboració d’aquestes disposicions mitjançant els tràmits de consulta prèvia, 
audiència i informació pública i que, d’acord amb l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, són independents del 
tràmit d’audiència i informació pública que es venia realitzant un cop aprovada inicialment la 
norma. 

Aquesta ordenança s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat 
jurídica recollits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. En concret, els principis de necessitat i eficàcia venen 
motivats per l’exigència d’adaptar la normativa municipal ja existent a la nova redacció de l’article 
20.6 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals originada per la LCSP, per tal de definir i establir 
les tarifes per la prestació del servei de conformitat amb la naturalesa jurídica que els atorga la 
nova regulació, sense que existeixi cap altre mecanisme per portar a terme aquesta adaptació 
que no sigui l’aprovació d’una ordenança. 

Pel que fa al principi de transparència, aquest es compleix amb els tràmits a que es sotmet 
aquesta ordenança, mitjançant la consulta pública prèvia i els tràmits d’audiència i informació 
públiques. Així mateix, resulta proporcional perquè aquesta ordenança regula exclusivament els 
aspectes econòmics de la contraprestació econòmica que han d’abonar els usuaris pel 
gaudiment del servei públic de subministrament d’aigua potable. En conseqüència, estableix 
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l’estructura de les tarifes ( quotes fixes i/o variables, trams, blocs i la seva quantia), els sistemes 
de determinació de l’import de la factura, els períodes de facturació, les formes de pagament i 
els ajornaments i les conseqüències de l’impagament, aspectes imprescindibles per tal de 
garantir la seguretat jurídica de tot el procés, ja que fa públic i transparent un marc de relacions 
estable, predictible, integrat i clar de les relacions econòmiques entre els usuaris i el gestor dels 
serveis. Aquesta norma es completa amb el reglament del servei que té com a finalitat regular 
els aspectes tècnics de la relació entre el servei i els diferents actors ( usuaris i gestor dels 
serveis). 

Finalment, en relació al principi d’eficiència, aquesta ordenança no imposa cap càrrega 
administrativa que no es trobi justificada en ordre a garantir una correcta prestació del servei. 
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CAPÍTOL PRIMER.  

DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’ordenança. 

1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular les tarifes del servei públic de subministrament 
d’aigua potable i serveis accessoris que es realitzi en l’àmbit territorial dels Sistema de 
Girona. 

2. Aquest servei es presta directament a través de la societat mercantil Cicle de l’Aigua del Ter, 
S.A. (CATSA), de capital íntegrament públic. 

3. Pel que fa als aspectes tècnics dels serveis objecte d’aquesta Ordenança, serà d’aplicació 
allò que estableix el corresponent reglament regulador del servei vigent en cada moment. 

Article 2. Natura de les tarifes. 

1. Les tarifes reguladores en aquesta ordenança constitueixen la contraprestació econòmica 
per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable, o bé per la prestació, el 
gaudiment o la realització de tots aquells serveis accessoris al servei de subministrament, 
regulats a l’apartat de tarifes d’aquesta Ordenança. 

2. Les tarifes tenen natura de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, d’acord amb 
allò que disposa l’article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
en els termes de l’article 31.3 de la Constitució.  

3. L’import en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari és un ingrés propi 
de la societat CATSA en la seva condició de gestor del servei. 

Article 3. Persones obligades de pagament. 

Estan obligades al pagament de les quotes resultants d’aplicar les presents tarifes les persones 
físiques, les persones jurídiques i les herències jacents, comunitats de bens i la resta d’entitats 
que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
que sol·licitin, es beneficiïn o gaudeixin d’alguns dels serveis regulats en aquesta Ordenança. En 
particular, es consideren persones obligades les següents : 

a) Titulars de contractes de subministrament d’aigua, subscrits amb el gestor del servei o, 
prèviament, amb l’Ajuntament o qualsevol altre gestor que en algun moment hagi estat 
l’encarregat de realitzar la prestació dels serveis.  

b) Aquells que siguin responsables o beneficiaris d’alguna prestació, gaudiment o de la 
realització d’algun dels fets regulats en les tarifes, encara que no disposin de contracte de 
subministrament. 

c) Les persones responsables de qualsevol defraudació ( connexions directes, manipulació de 
comptadors o utilització de qualsevol altre mecanisme per defraudar ) tinguin o no la condició 
d’abonades i sens perjudici de la responsabilitat penal i civil que els pugui ser exigida. 

Article 4. Naixement de l’obligació. 

L’obligació de satisfer la contraprestació neix en el moment en què s’inicia la prestació o 
gaudiment dels serveis objecte d’aquesta Ordenança, es disposi o no de contracte de 
subministrament i es mantindrà fins que no es produeixi el cessament de la prestació o gaudiment 
o s’efectuï la baixa del contracte. 
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CAPÍTOL SEGON. 

FACTURACIÓ i PAGAMENT DELS SERVEIS. 

Article 5. Determinació del consum. 

1. El consum d’aigua es determina preferentment pel sistema d’estimació directa mitjançant 
comptadors homologats per la diferència entre la lectura actual i la immediata anterior, 
sistemes d’aforament o altres mecanismes de control. 

2. Si el gestor del servei no disposa en el moment de la facturació de la lectura actual, el consum 
a facturar es determinarà per estimació indirecta aplicant el procediment següent : 
2.1. L’estimació de consum es realitza a partir de la determinació de la mitjana del consum 

diari, d’acord amb el mètode que sigui d’aplicació entre els que s’indiquen a continuació: 
2.1.1. Quan el gestor dels serveis disposi de consum reals durant el darrer any, la mitjana 

de consum diari s’obtindrà a partir del quocient entre el consum anual i el nombre 
de dies de l’any. Si l’abonat presenta un consum estacionari el càlcul de consum 
s’efectuarà segons el consum realitzat durant el mateix període de temps i en la 
mateixa època de l’any anterior. De no existir, es liquidaran les prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries d’acord a la mitjana aritmètica dels sis 
mesos anteriors.  

2.1.2. Quan no es conegui cap consum, la mitjana del consum diari s’obté aplicant com a 
consum del període a facturar un consum equivalent a la capacitat nominal del 
comptador per 30 hores d’utilització mensual. 

2.2. La mitjana del consum diari obtinguda s’aplicarà al període de consum en el qual és 
precís estimar el consum. 

2.3. El consum estimat es pot regularitzar, sense limitació temporal, en el moment en què es 
pugui obtenir lectura real, aplicant les següent regles: 

2.3.1. En el cas que el consum estimat hagi estat superior al real, es procedirà a liquidar 
el consum real, minorant el consum facturat a compte, retornant, en el seu cas, els 
imports que es corresponguin. 

2.3.2. En el cas que el consum estimat hagi estat inferior al real, es procedirà a liquidar 
la diferència fins al consum real. 

3. En el cas que, a causa d’una avaria interna de la instal·lació interior del subministrament, el 
comptador enregistri un excés de consum conseqüència de la fuita, el consum es 
determinarà aplicant les regles següents : 
3.1. L’excés de consum s’obtindrà per la diferència entre el consum de fuita i el consum 

habitual i a la resta de volum d’excés se li aplicarà l’import de fuites que s’estableixi en 
l’ordenança de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries 

3.2. El consum habitual es facturarà aplicant les tarifes vigents. El consum habitual de la 
finca en el període afectat ha de ser similar al del mateix període de l'any anterior o, en 
cas de no disposar d'aquesta informació, igual a la mitjana de les últimes quatre 
liquidacions (si el consum és estacional) o vuit liquidacions (si el consum no és 
estacional), es liquidarà aquest consum habitual a preu de les prestacions patrimonials 
de caràcter públic no tributàries vigents. 
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Per poder gaudir d’aquesta excepcionalitat la persona obligada haurà de complir els 
següents requisits ( Article 94 del reglament ) : 
 
3.2.1. Ser titular de la pòlissa de subministrament.  
3.2.2. Haver reparat la fuita i demostrar mitjançant factures, assegurances o altres 

documents que s’ha donat dita circumstància. 

Quan es detecti una aturada o mal funcionament del comptador, serà d’aplicació allò que es 
regula en l’article 94, apartat g ). 

4. En el supòsit de defraudació de consum, la regularització de consums es realitzarà aplicant 
les següents regles : 
 
4.1. Per a la quantificació del volum de frau, sempre que no sigui possible aplicar l’estimació 

directa, es procedirà de la forma següent : 
4.1.1. La durada del frau es determinarà per la mitjana entre el màxim i el mínim de dies 

possibles de frau, en la qual el màxim és el termini entre dues lectures de 
comptadors i el mínim és un dia. En absència de lectures, el termini màxim del frau 
serà d’un any. 

4.1.2. El volum de frau es determinarà aplicant a la durada del frau un consum estimat 
equivalent a dues hores diàries de consum segons la capacitat nominal del 
comptador que s’hagués hagut d’instal·lar en atenció al tipus d’ús, el nombre 
d’unitats a subministrar i el cabal màxim que permeti la connexió fraudulenta.  

4.2. El responsable del frau haurà de fer front a la quota que resulti de l’aplicació de les 
tarifes establertes en aquesta ordenança i, addicionalment, a les despeses suportades 
pel gestor dels serveis per a la reparació de danys ocasionats.  
 

 
Article 6. Contingut i periodicitat de la facturació. 
 
1. El gestor del servei documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant 

factures que s’ajustaran a la normativa reguladora d’aquests tipus de documents.  
2. El gestor dels serveis facturarà l’import dels serveis contractats i els efectivament gaudits per 

períodes delimitats entre dues dates, d’acord amb la modalitat tarifària aplicable a cada 
servei.  

3. El servei de subministrament d’aigua potable per comptador es facturarà per períodes 
trimestrals, inclòs les connexions contra incendis. S’exceptuen els casos de pacte específic 
entre l’obligat de pagament i el gestor de serveis o de determinats usos, que poden facturar-
se per períodes diferents. 

a. En els supòsits d’alta per nova contractació i baixa per extinció del contracte el 
període de consum es prorrateja d’acord amb les dates efectives de prestació del 
servei. 

4. Si se suspèn el servei corresponent a una pòlissa o contracte, el gestor dels serveis no 
emetrà cap factura a partir de la data de suspensió, excepte quan l’obligat al pagament, com 
a conseqüència de la manipulació dels precintes o mitjançant altres mecanismes, disposi 
d’aigua. 

5. Quan en un període de facturació siguin d’aplicació tarifes diferents, la facturació s’ha 
d’efectuar a prorrata entre els diferents períodes. 
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Article 7. Termini i forma de pagament. 
 
1. L’obligat de pagament pot triar entre el pagament mitjançant domiciliació bancària o el 

pagament efectiu en els llocs indicats en la factura. 
2. En el supòsit de la domiciliació bancària, el pagament no tindrà eficàcia alliberadora fins al 

venciment del termini de devolució del càrrec domiciliat, En el cas de devolució del càrrec 
per causes imputables a l’obligat de pagament, aniran a compte seu la totalitat de les 
despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta devolució.  

3. Si l’obligat al pagament no ha triat domiciliació, el pagament s’haurà d’efectuar dins del 
termini i en els llocs establerts a la factura, que com a mínim serà de vint dies naturals a partir 
de la data d’expedició. 

4. Transcorregut el termini de pagament, l’import de la factura es veurà incrementat, si és el 
cas, amb l’import que en concepte de despeses d’impagament es pugui establir en les tarifes 
d’aquesta ordenança. 
 

Article 8. Suspensió del subministrament. 
 

El gestor dels serveis pot suspendre la prestació del subministrament en el supòsit d’impagament 
d’acord amb el procediment establert al Reglament regulador del servei de subministrament 
d’aigua i a la normativa vigent. 

 
Article 9. Devolucions d’imports per facturacions errònies. 

 
1. L’obligat de pagament pot sol·licitar la devolució dels imports abonats a conseqüència de 

l’emissió de factures errònies. La sol·licitud ha d’expressar de forma clara i concisa els 
conceptes la devolució dels quals es requereix i els fonaments de la sol·licitud i ha d’aportar 
qualsevol document que acrediti la petició.  

2. Els gestor del servei ha d’emetre factura rectificativa i practicar la devolució dels imports a 
l’obligat de pagament, preferentment en la mateixa forma com es va fer. 

3. Si el gestor dels serveis detecta un error en la tipologia dels usos, o qualsevol altra incidència 
que determini una facturació indeguda procedirà a regularitzar la situació. 

CAPÍTOL TERCER. 

ESTRUCTURA i DETALL DE LES TARIFES. 

Article 10. Estructura de les tarifes del servei de subministrament d’aigua. 

La tarifa de subministrament d’aigua comprèn una quota fixa (quota de servei) i una quota 
variable (consum d’aigua), que aniran en funció dels següents criteris : 

a) Quota de servei : la quota fixa de subministrament d’aigua s’establirà per a cada període de 
facturació en funció del tipus de comptador instal·lat en el punt de subministrament.  
No es consideren fraccions de quota en cas de períodes de facturació inferiors als que 
correspongui. 
 

b) Consum d’aigua: la quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua 
subministrada.  
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Article 11. Tarifes del servei de subministrament d’aigua potable. 

Per definir el preu corresponent al consum d’aigua es defineixen la sèrie vinculada als usos 
següents: 

- domèstics: el qual s’aplica als subministraments per a usos domèstics, als subministraments 
per a obres i serveis temporals i als subministraments per a serveis contra incendis per a 
particulars. 

- comercials: el qual s’aplica als subministraments per a usos comercials. 

- industrials: el qual s’aplica als subministraments per a usos industrials, als subministraments 
per a edificis d’ús docent, assistència sanitària o assimilable on s’hi desenvolupen activitats, als 
subministraments per a serveis contra incendis de les activitats econòmiques, i als 
subministraments per a usos agrícoles o hortícoles. 

Els subministraments per a usos municipals es troben exempts d’aplicació de tarifa. 

Consums domèstics. 

Per valorar els consums realitzats per abonats classificats dins de la sèrie domèstica els preus 
seran els següents : 

 

 

Consums comercials. 

D’aplicació al consum que realitzin els abonats al servei que disposin d’un comptador de 13” o 
15” i que realitzin una activitat econòmica no classificada d’industrial. 

Comptador de 13” :    m3/mes         Tarifa 

 

Comptador de 15” :     m3/mes         Tarifa 

 

Aquests preus seran d’aplicació a aquells abonats que portin a terme una activitat econòmica 
no classificada d’industrial.  

Sèrie :

Trams de consum Blocs Tarifa 2013 Trams de consum Blocs
Proposta 

2023
Variació %

< = 6 m3 / mes Bloc 1 0,167007 < = 9 m3 / mes Bloc 1 0,162097 --

> 6 < = 12 m3 / mes Bloc 2 0,550502 > 9 < = 12 m3 / mes Bloc 2 0,606625 --

> 12 m3 / mes Bloc 3 0,865959 > 12 < = 15 m3 / mes Bloc 3 0,897805 --

> 15 m3 / mes Bloc 4 1,130749 --

Tarifa de fuites 0,550502 Tarifa de fuites 0,582360 5,79

Domèstic

Comercial 13 9 0,169855
9999 1,067660

Comercial 15 9 0,169855
9999 1,067660



Ordenança No Fiscal Reguladora de la Prestació Patrimonial Pública No Tributària per la Prestació del 
Servei de Subministrament d’Aigua Potable del Sistema de Girona. 

8 
 

 

Consums Industrials. 

Model de dos blocs i dos preus a on el salt de bloc es determina en funció dels m3 assignat com 
a llindar en funció del tipus de comptador instal·lat, sent els preus els següents : 

1.) Preu bloc 1 : 0,630890 € per m3 

2.) Preu bloc 2 : 0,931776 € per m3 

 

 

Quotes de servei. 

Per abonats domèstics i assimilats : 

 

  

Comptadors Tarifa 2013 Proposta 2023 Variació %

€ / mes € / mes

Comptador 13 mm 1,385535 1,344800 -2,94

Comptador 15 mm 1,889276 1,833731 -2,94

Comptador 20 mm 3,106815 3,015475 -2,94

Comptador 25 mm 4,346900 4,219101 -2,94

Comptador 30 mm 6,119109 5,939207 -2,94

Comptador 40 mm 12,703005 12,329537 -2,94

Comptador 50 mm 18,442336 17,900131 -2,94

Comptador 60 mm 32,932682 31,964461 -2,94

Comptador 80 mm 32,932682 31,964461 -2,94

Comptador 100 mm 32,932682 31,964461 -2,94

Comptador 150 mm 32,932682 31,964461 -2,94

Vivendes buides 2,772070 2,911800 5,04

Quota fixa o de servei
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Per abonats comercials i industrials ( € mes ) :  

 

 

Article 12. Tarifa en cas de defraudació de consum. 

En el cas que el servei detecti i quantifiqui consums realitzats de forma fraudulenta, el 
responsable haurà de pagar la liquidació per frau, sense perjudici de recàrrecs i sancions. 

a) El gestor del servei haurà de formular informe amb la proposta de la liquidació del frau, 
considerant els següents casos: 

1. Que no existeixi contracte per al subministrament d'aigua. 
2. Que, per qualsevol procediment, s'hagi manipulat o alterat el registre del comptador o 

l'aparell de mesura per qualsevol mitjà que impliqui una alteració del seu funcionament. 
3. Que s'hagin realitzat derivacions de cabal, permanent o circumstancial, abans dels 

equips de mesura (establiment de connexions, derivacions, implantaments, ponts, o 
circuits paral·lels que permetin l'ús fraudulent de l'aigua). 

4. Que s'utilitzi l'aigua per a usos diferents dels contractats, afectant a la liquidació dels 
consums segons la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària a aplicar. 

5. Que s'hagi produït la venda o cessió a tercers d'aigua de la xarxa pública. 
6. Que s’utilitzi aigua de la xarxa municipal d’hidrants instal·lats a la via pública. 

b) El gestor del servei practicarà la corresponent proposta de la liquidació de la següent forma: 

Es formularà un informe adreçat a l’Ajuntament on s’exposin, els antecedents, fets, 
consideracions, documentació gràfica, històric de la pòlissa, i una proposta de infracció i sanció. 
S’inclourà el consum equivalent al cabal permanent del comptador que reglamentàriament 
hagués correspost a les instal·lacions utilitzades per a l'acció fraudulenta amb un màxim de 23 
hores al dia, o estimació segons dades anteriors del mateix usuari o de similars característiques, 
i durant el termini que intervingui entre l'inici del frau o l'adquisició de la titularitat o drets d'ús de 
les instal·lacions citades, i el moment en què aquest s’hagi esmenat. 

Comercial Industrial

€ / mes € / mes

Comptador 13 mm 2,620000 5,240000

Comptador 15 mm 2,620000 5,240000

Comptador 20 mm 4,080000 8,150000

Comptador 25 mm 6,500000 13,010000

Comptador 30 mm 9,220000 18,440000

Comptador 40 mm 13,100000 26,210000

Comptador 50 mm 26,690000 53,380000

Comptador 65 mm 38,820000 77,650000

Comptador 80 mm 72,800000 145,590000

Comptador 100 mm 72,800000 145,590000

Comptador 150 mm 72,800000 145,590000

Quota fixa o de servei

Comptadors
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Les sancions per infracció molt greu , comportaran, a més, amb caràcter de sanció, la repercussió 
del triple del volum d’aigua objecte de derivació, revenda o ús fraudulent dels determinats en 
aquells apartats al preu del tercer bloc de les tarifes vigents en cada moment. 

Quan no fos possible determinar el volum consumit o defraudat, aquest es valorarà com el màxim 
que hagi pogut passar a través de la instal·lació fraudulenta, d’acord amb el consum m3/dia mitjà 
de l’històric del subministrament en qüestió. 

En tots els casos, l'import del frau deduït d’acord amb els preceptes establerts en els paràgrafs 
anteriors, estarà subjecte als impostos que li fossin repercutibles, de forma que en les 
corresponents liquidacions se n’haurà de consignar la quantia. 

La tramitació de l’expedient sancionador serà instruïda per l’Ajuntament que correspongui i serà 
notificada als interessats que, contra les mateixes, podran formular reclamacions davant 
l’Ajuntament corresponent en el termini de deu dies a comptar des de la notificació d'aquesta 
liquidació sense perjudici de les altres accions en què es considerin assistits i amb observança a 
la legislació aplicable. 

Article 13. Despeses d’impagament. 

En compliment d’allò que regula el reglament, el servei repercutirà als abonats el cost que les 
entitats bancàries apliquin per la devolució dels girs bancaris formalitzats. L’import que es 
repercutirà serà el mateix que al servei li hagin repercutit les entitats financeres. 

Article 14. Reduccions de la tarifa. 

Tarifa social. 

Pels abonats al servei que justifiquin la seva condició de vulnerabilitat social els hi serà d’aplicació 
els següents preus per consum d’aigua. 

 

Alhora, aquestes abonats disposaran d’una bonificació del 100% de l’import corresponent a la 
quota fixa del servei. 

  

Sèrie :

Trams de consum Blocs Tarifa 2013 Trams de consum Blocs
Proposta 

2023
Variació %

< = 3 m3 / mes Bloc 1 0,075000 < = 3 m3 / mes Bloc 1 0,000000 -100,00

> 3 < = 6 m3 / mes Bloc 2 0,167007 > 3 < = 9 m3 / mes Bloc 2 0,162097 -2,94

> 6 < = 12 m3 / mes Bloc 3 0,550502 > 9 < = 12 m3 / mes Bloc 3 0,606625 10,19

> 12 m3 / mes Bloc 4 0,865959 > 12 < = 15 m3 / mes Bloc 4 0,897805 3,68

> 15 m3 / mes Bloc 5 1,130749 --

Social
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Bonificació família nombrosa. 

Per aquelles unitats familiars que justifiquin la seva condició de família nombrosa es realitzarà 
una ampliació dels m3 en funció de la variació del nombre de persones que integren la unitat 
familiar classificada com família nombrosa. Aquesta ampliació es realitzarà ampliant el llindar de 
m3 del segon bloc a raó de 9 m3 per trimestre per cada persona que excedeixi de 4. 

Alhora, aquestes unitats familiars disposaran d’una bonificació del 50% de l’import corresponent 
a la quota fixa del servei. 

Article 15. Altres tarifes per activitats i serveis accessoris. 

A continuació es defineixen els serveis addicionals al servei de subministrament i abastament 
d’aigua potable, serveis classificats en termes de finançament com a no tarifaris. 

15.1. Conservació de comptadors. 

Per al manteniment i renovació dels comptadors instal·lats i en règim de propietat de l’abonat, 
s’estableixen els següents preus mensuals. 

 

Tal i com regula l’article 81 del reglament “ els comptadors o aparells de mesura que s’instal·lin 
per mesurar o controlar els consums d’aigua de cada abonat, podran ser propietat de l’Ens 
Gestor, que en qualsevol cas serà l’encarregat de la instal·lació, conservació i reposició “. 

Segons les determinacions tècniques s’estableix la vida útil dels comptadors en 12 anys. 

 

  

Comptadors Tarifa 2013 Proposta 2023 Variació %

€ / mes € / mes

Comptador fins 13 mm 0,42 0,42 0,00
Comptador 15 mm 0,60 0,60 0,00
Comptador 20 mm 0,96 0,96 0,00
Comptador 25 mm 1,34 1,34 0,00
Comptador 30 mm 1,89 1,89 0,00
Comptador 40 mm 3,91 3,91 0,00
Comptador 50 mm 5,67 5,67 0,00
Comptador 60 mm 8,24 8,24 0,00
Comptador 80 mm 20,68 20,68 0,00

Comptador 100 mm 33,65 33,65 0,00
Comptador 150 mm o superior 122,65 122,65 0,00

Tarifes per conservació de comptadors
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15.2. Abastaments a municipis. 

Per al servei d’abastament d’aigua potables als municipis de Vilablareix, Bescanó, Sant Julià de 
Ramis, Quart, Aiguaviva i Fornells de la Selva es defineixen els següents preus per al consum 
d’aigua així els corresponents preus en concepte de quota fixa. 

 

 

 

El cost del manteniment dels comptadors instal·lats per a la realització d’aquest subministrament 
es regirà pels preus establerts per aquest concepte en funció del diàmetre de comptador 
instal·lat. 

 

15.3.1. Alta del servei. 

Per la realització de l’alta al servei es defineixen els següents preus que variarà en funció del 
tipus de comptador que sigui instal·lat. 

 

Per a altes de comptadors superiors a 100 mm el servei realitzarà els corresponents amidaments 
que s’incorporaran en el corresponent pressupost. Els amidaments i les seves corresponents 
partides seran valorades amb els preus unitaris del servei. 

Aquests preus ja incorporen l’IVA 

   

Municipi Quota Fixa Preu Variable

Vilablareix 34.491,93 € 0,12 €

Bescanó ( poble ) 14.929,75 € 0,12 €
Bescanó ( polígon industrial 3.309,76 € 0,12 €

Sant Julià de Ramis 40.994,82 € 0,12 €

Quart 58.673,67 € 0,12 €

Aiguaviva 7.480,76 € 0,12 €

Fornells de la Selva 17.445,42 € 0,12 €

Calibre comptador 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm

Alta 172,4 201,74 267,7 337,05 491,72 914,25 1138,36 1602,61 1957,51

Drets 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92

Total 189,32 218,66 284,62 353,97 508,64 931,17 1155,28 1619,53 1974,43

IVA (21%) 39,76 45,92 59,77 74,33 106,81 195,55 242,61 340,10 414,63

Total 229,08 264,58 344,39 428,30 615,45 1126,72 1397,89 1959,63 2389,06

Fiança Inscasol 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02

Total € 241,10 276,60 356,41 440,32 627,47 1138,74 1409,91 1971,65 2401,08

Import altes noves per tipus de comptador
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15.3.2. Traspàs de comptador. 

El preu d’aplicació al traspàs de comptadors que sol·licitin els abonats seran els següents :  

 

Aquest preu s’aplicarà principalment en situacions de canvi de domicili de l’abonat. 

Per traspassos de comptadors de diàmetre superior a 20 mm el servei realitzarà els 
corresponents amidaments que s’incorporaran en el corresponent pressupost. Els amidaments i 
les seves corresponents partides seran valorades amb els preus unitaris del servei. 

Aquests preus ja incorporen l’IVA 

15.3.3. Canvi o pèrdua de comptador. 

El preu a aplicar en situacions de pèrdua, robatori o per canvi de comptador seran els següents: 

 

Aquest preus s’aplicaran sempre i quan l’abonat justifiqui : 

- El comptador sofreix danys per part de l’abonat o per un industrial contractat per aquest.  
- El comptador ha sigut objecte de robatori, en aquest cas l’abonat haurà de presentar 

davant del servei la corresponent denúncia davant de seu policial. El procediment a 
aplicar s’ajustarà a allò que es defineixi en el reglament del servei. 
 

Per canvis o pèrdues de comptadors de diàmetre superior a 25 mm el servei realitzarà els 
corresponents amidaments que s’incorporaran en el corresponent pressupost. Els amidaments i 
les seves corresponents partides seran valorades amb els preus unitaris del servei. 

Aquests preus ja incorporen l’IVA 

  

Calibre comptador 15mm 20mm

Alta 61,13 61,13

Drets 16,92 16,92

Total 78,05 78,05

IVA (21%) 16,39 16,39

Total 94,44 94,44

Fiança Incasol 12,02 12,02

Total € 106,46 106,46

Traspàs de comptador

Calibre comptador 15MM. 20MM. 25MM.

Reposició 154,72 184,06 250,02

IVA (21%) 32,49 38,65 52,50
Total 187,21 222,71 302,52
Fiança Incasol 0 0 0

Total € 187,21 222,71 302,52

Canvi o pèrdua de comptador a càrrec de l'abonat
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15.3.4. Baixa del servei. 

Davant de sol·licituds de baixa voluntària del servei, l’ens gestor aplicarà tot allò que està regulat 
en el reglament del servei. 

L’abonat tindrà dret a percebre els següents imports, a saber : 

- L’import de la fiança dipositada en l’INCASOL. 
- L’import equivalent a valor venal del comptador instal·lat, considerant que la vida útil 

d’aquests elements és de 12 anys. 

 

15.3.5. Reconnexió per suspensió. 

En cas que un abonat hagi sigut objecte de suspensió del servei en aplicació dels escenaris que 
preveu el reglament del servei i sol·liciti la seva reconnexió haurà de finançar els costos 
corresponents al procés de reconnexió, aquests es valoren en 26,39 euros, IVA no inclòs. 

 

 

Aquests preus ja incorporen l’IVA 

L’import té com objectiu descabalar als servei dels costos que impliquen la reconnexió, sent 
principalment les hores de personal de la brigada, les despeses de desplaçament així com el 
material necessari per a la reconnexió. 

15.3.6. Comptadors portàtils. 

El servei públic pot vendre o llogar comptadors de tipus “ portàtils “ a usuaris del servei per a 
determinat usos que requereixen de consum d’aigua en punts de subministraments no fixes. 

En el cas de la venda d’un comptador de tipus portàtil els preus són els següents : 

 

El servei no es farà càrrec del manteniment dels comptadors portàtils que hagin sigut objecte de 
venda a un tercer. En cas que sigui necessari la seva reparació, es realitzarà el corresponent 
pressupost aplicant els preus unitaris aprovats.  

Domèstics Activiats

Reconnexió BI 26,39
IVA (21%) 5,54

Total € 31,93

Reconnexió per suspensió 

Tipus de 
comptador

Preu de 
venda

15 mm 219,72 €

20 mm 313,41 €
25 mm 386,90 €
30 mm 487,15 €
40 mm 681,52 €

preus IVA exclòs

Notes
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En el cas del lloguer d’un comptador de tipus portàtil propietat del servei els preus són els 
següents : 

 

En el cas del lloguer d’aquest tipus de comptador, l’interessat haurà de formalitzar davant del 
servei la corresponent fiança que serà retornada en el moment que es realitzi la devolució de 
l’equip i es verifiqui el seu estat. L’import corresponent a la fiança no serà subjecte a IVA. 

En referència als consums que es realitzin pels comptadors de tipus portàtils, independentment 
del règim de propietat, els hi serà d’aplicació els preus que es defineixen en aquesta ordenança 
per a sèrie comercial o industrial i per a consums d’aigua ( m3 ) i quota fixa de servei. 

En el cas de lloguer de comptadors portàtils, la facturació de consum i de la quota fixa de servei 
es realitzarà a la finalització del període d’arrendament, sempre i quan aquest sigui inferior a un 
trimestre. En el cas d’arrendaments per períodes superiors al trimestre, l’abonat es compromet a 
aportar al servei del consum realitzat, lectures, de forma trimestral. 

En el cas de comptadors portàtils en règim de propietat, el titular es compromet davant del servei 
a aportar trimestralment les lectures corresponents al consum realitzat. 

15.3.7. Escomeses. 

Per a la realització d’escomeses el servei, en base als corresponents amidaments, realitzarà el 
corresponent pressupost aplicant els preus unitaris degudament aprovats. 

15.3.8. Altres. 

Qualsevol altre servei a tercers vinculat al Cicle Integral de l’Aigua per al que l’ens hagi sigut 
habilitat per realitzar, mitjançant estatuts o reglament de servei, serà objecte d’amidament per 
formular el corresponent pressupost – proposta de servei. 

Ocasionalment, el servei podrà realitzar venda de material aplicant els preus unitaris degudament 
aprovats.  

Article 16. IVA aplicable a les tarifes. 

Les tarifes establertes en aquesta ordenança no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit, a 
excepció que s’indiqui de forma específica.  

Aquest impost serà aplicat en els casos que correspongui. 

 

  

Mensual Diari
15 mm 128,17 € 21,36 € 0,71 €
20 mm 182,82 € 30,47 € 1,02 €
25 mm 225,69 € 37,62 € 1,25 €
30 mm 284,17 € 47,36 € 1,58 €
40 mm 397,55 € 66,26 € 2,21 €

Preus LloguerTipus de 
comptadors

Fiança *

preus IVA exclòs

Notes
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CAPÍTOL IV. 

MODIFICACIÓ DE LES TARIFES. 

Article 17. Modificació de les tarifes. 

Les administracions titulars del servei podran modificar les tarifes mitjançant l’aprovació d’un 
expedient de modificació d’aquesta ordenança, que haurà de sotmetre’s a informe de la Comissió 
de Preus de Catalunya. 

 

 

DISPOSICIÓ ADICIONAL. 

Bonificació per a famílies monoparentals o monomarentals. 

Donant compliment a allò que regula el corresponent reglament, l’ens titular del servei podrà 
proposar a les corporacions municipals titulars del servei d’abastament l’aplicació de 
bonificacions a famílies monoparentals o monomarentals a mesura que aquest disposa 
d’informació sobre el nombre d’abonats que poguessin ser potencials beneficiaris de 
bonificacions atesa la seva condició. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi aprovat definitivament i publicat el seu text 
íntegre en el BOP de Girona, i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i serà vigent fins a la seva 
modificació o derogació expresses. 

 


