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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 PER LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER  

PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DOMICILIARI D’AIGUA  

  

  

Article 1r Fonament i Naturalesa  

  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i  142 de  la  Constitució  i per l'article 106 de 

la Llei  7/85,  de  2 d'abril,  reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord  amb allò que disposen 

els articles 15 a 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text Refós de la 

LRHL,  aquest  Ajuntament estableix  la "prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels 

serveis de subministrament domiciliari de l’aigua" que presta la Societat mercanitl de capital 

íntegrament municipal Aigües de Montblanc, S.L., entitat depenent de l’Ajuntament de Montblanc, 

la qual es  regirà per  la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen allò que preveu 

l’esmentada legislació.  

  

La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la 

norma s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i 

Preus Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (disposició 

addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text 

Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (article 20.6).   

  

La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 incorpora un apartat dintre de la regulació del fet 

imposable de les taxes (article 20.6 TRLRHL), amb la finalitat de matisar que tenen la condició de 

prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les contraprestacions econòmiques 

establertes coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics que les entitats locals 

presten als ciutadans i ciutadanes i que són els enumerats en l’apartat 4 de l’article 20, en el que 

s’inclou l’epígraf   

  

 t) Distribució d’aigua, gas, electricitat i altres abastaixements públics inclosos els drets de connexió 

de línies i colocació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan tals serveis o 

subministraments siguin prestats per entitats locals.  

  

En concret, diu la Llei, que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es 

percebin per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL, 

realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la 

condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’establert a l’article 

31.3 de la Constitució.  

  
 Article 2n. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari  

  

Constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari:  

 

1. L'activitat municipal,  tècnica i administrativa, per possibilitar el  subministrament d'aigua, potable 
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o d'ús industrial a aquelles  persones o entitats que ho sol·licitin, d'acord amb les condicions 

previstes  al  Reglament Municipal del servei d'aigua.  

2. No està subjecte a aquesta tarifa l'abastament  d'aigua  a  les  fonts públiques.  
  

Article 3r.: Persones obligades al pagament  
  
Estan obligades al pagament de les contraprestacions econòmiques, les persones adquirents dels 

drets o beneficiaris de la prestació dels serveis de subministrament domiciliari d’aigua.  

  
  

Article 4art.: Base de la prestació   

  

Constitueix la base de la prestació de la tarifa, el metre cúbic d’aigua enregistrada pel comptador. 

En els altres casos, s’aplicaran les tarifes directes que s’acordin.  
  

Article 5è. Quotes de la tarifa  

  
SUBMINISTRAMENT  

  

A) Subministrament ús domèstic, comercial, provisional i ús industrial es liquidarà per metre 

cúbic real consumit:  

  

   
Euros/m3  

1r Bloc: Pels consums de 0 a 18 m3 al trimestre   
0,63  

2n Bloc: A partir de 18 m3 a 45 m3 al trimestre   
0,79  

3r Bloc: Pels consums que excedeixin els 45m3 al 

trimestre  

1,58  

  

Per als titulars de la pòlissa de subministrament, que estigui en possessió vigent del carnet de família 

nombrosa les tarifes seran:  
  

  Euros/m3  

1r Bloc: Pels consums de 0 a 45 m3 al trimestre  0,50  

2n Bloc: A partir de 45 m3 a 90 m3 al trimestre  0,74  

3r Bloc: Pels consums que excedeixin els 90 m3 al 

trimestre  

  1,51  

  
Per poder gaudir de les tarifes de família nombrosa s’ha d’acreditar aquesta condició a les Oficines 

d’Aigües de Montblanc S.L. mitjançant els documents pertinents.  

 

Aquesta condició s’haurà de justificar cada any i tindrà efectes a partir de la liquidació posterior a 
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aquella en que es produeixi la justificació durant el període d’un any, havent-se d’acreditar que es 

manté la condició de família nombrosa una vegada transcorregut aquest any per tal de poder 

continuar gaudint de l’ aplicació de la tarifa reduïda aplicable a famílies nombroses.   
   

  
B) Subministrament xarxa en alta  

  

  

   Euros/m3  

Fins a 4500 m3 trimestrals  1,58  

Més de 4500 m3 trimestrals  1,84  

  
  

C) Quota fixa: (mm de comptadors mensuals):  

   

1.Comptadors definitius divisionaris que abasteixen directament a una unitat urbana:   

                                                                                       

   Euros/trimestre  

De 13 mm a 15 mm  15,75  

De 20 a 30 mm  66,53  

De 40 a 50 mm  209,60  

Més de 50 mm i combinats     243,43  

   

2. Comptadors contraincendis:                                                                              

   Euros/trimestre  

De 20 a 30 mm  51,16  

De 40 a 50 mm  161,23  

Més de 50 mm i combinats     187,24  

   

3. Comptadors provisionals:   

                                                                                       

   Euros/trimestre  

De 13 a 30 mm  73,14  

Més de 30 mm  221,79  

Aforaments  14,58  

   

4. Comptadors definitius comunitaris-generals que abasteixen altres comptadors divisionaris 

d’Aigües de Montblanc SL  :   

                                                                                     

   Euros/trimestre  

De 20 a 30 mm  18,27  
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De 40 a 50 mm  36,54  

Més de 50 mm  49,14  

  

D) Subministrament social:  

  

Els habitatges amb ocupants que el seu conjunt  tinguin rendes inferiors o iguals a la renda mínima 

d'inserció:   

  

   Euros/m3  

Preu m3:   0,42  

  

Exempció fins al 100% de la quota fixa (de l’apartat C), segons Informe favorable Serveis Socials.  

D’acord amb la Llei 24/2015 de 29 de juliol de Pobresa Energètica  

  

E) Subministrament per ús municipal:  

  

El preu subministrament ús municipal es liquidarà per metre cúbic real consumit, a raó de 0,10  

Euros/m3  

  

  

DRETS DE CONNEXIÓ ( € )  

                                                                                  

U.Dret de servei d'aigua 13 mm.   165,26  

U.Dret de servei d'aigua 20 mm.   195,07  

U.Dret de servei d'aigua 25 mm.   243,99  

U.Dret de servei d'aigua 30 mm.  292,91  

U.Dret de servei d'aigua 40 mm.   488,49  

U.Dret de servei d'aigua 50 mm.   731,05  

U.Dret de servei d'aigua 65 mm.   973,62  

U.Dret de servei d'aigua 80 mm.   1359,34  

U.Dret de servei d'aigua 100 mm.  1954,21  

   

DESCRIPCIÓ: ESCOMESES D’AIGUA ( EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS ).  

                                                                                     

Tipus 1:Ut. Escomesa de longitud entre 

0-1m i 0,4m d'amplada de rasa  

399,00  

 

Per  cada unitat de metre d’ampliació 

d’escomesa (*)  

52,27  

 

(* per fraccions mínimes d'un metre)  

   

SUSPENSIONS DE SUBMINISTRAMENT  
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Tràmit suspensió  4,91  

Retirar comptador i precintar 

subministrament  

32,96  

 

   
REPOSICIONS DE SUBMINISTRAMENT  

                                                                                  

Reposició comptador  32,96€  

Reposició suspensió provisional  10,42€  

   
INSPECCIONS  

                                                                                  

1 Inspecció d’ un subministrament   23,23€  

   

  

  

COL·LOCACIÓ COMPTADOR  
                                                                                  

Col·locació per unitat   23,23€  

   

  

EMISSOR  

                                                                                       

Col·locació per unitat   48,05€  

     
CERTIFICATS  

                                                      

Certificat   4,91€  

     
TRAMITACIÓ EXPEDIENTS  

                                                                                   

Canvi de nom              Gratuït  

  

  

  

GIRATÒRIES  

                                                                                 

Fiança per aigua i giratoria  572,21€  

Lloguer, per dia ( màxim 90 dies )  0,87€  
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Giratòria extraviada  175,96€  

   
    
SUBMINISTRAMENTS COMPTADORS NOUS I REPOSICIONS DELS MALMESOS PER FALTA 

DE PROTECCIÓ:  

                                                                                

13 mm                                      69,24€ 

13 mm/ Radio                           87,36€ 

15 mm                                      70,33€ 

20 mm                                      87,03€ 

25 mm                                      128,40€ 

30 mm                                      168,40€ 

40 mm                                      177,72€ 

50 mm                                                 581,53€ 

80 mm                                                 1015,11€ 

100 mm i combinats                            1228,03€ 

  
 Article 6è.: Meritació  

   
1-La tarifa s'acredita i neix l'obligació de meritament  quan s’iniciï l'activitat municipal que constitueixi 

la base de la prestació. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en  la data de 

presentació de la sol·licitud d'alta o  modificació del  subministrament d'aigua.  
   
Article 7è.: Declaració.  

  
 El  procediment  per  a la concessió  de  subministrament  i liquidació de la tarifa, s'efectuarà d'acord 

amb l'ordenança  reguladora  del servei municipal d'aigües.  
  

Article 8è.: Liquidació, ingrés i normes de gestió.  

  

 Liquidació i ingrés  

  
 1.-Les quotes que exigeix aquesta tarifa es liquidaran i recaptaran per períodes en els terminis 

establerts per Aigües de Montblanc S.L, conjuntament amb la liquidació de la tarifa per clavegueram 

mitjançant autoliquidació.   

  

L'administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual s’indicarà els dies, 

terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la tarifa.   

  

El sistema de cobrament és el d’autoliquidació.   
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En el cas de que estigui domiciliat bancàriament el pagament de la tarifa i aquesta no es pogués 

cobrar per motius del beneficiari o en el cas en que no estigui domiciliat el cobrament de la tarifa 

es fixa un període de 30 dies naturals per tal de satisfer la tarifa a les Oficines d’ Aigües de 

Montblanc S.L a comptar des de la notificació de l’ avís de cobrament anteriorment esmentat.  

  

Passat el termini voluntari, s’iniciarà la recaptació executiva d’acord amb el procediment previst en el 

Reglament  General de Recaptació.  

  

La  recaptació executiva serà compatible amb la privació de subministrament per manca de pagament.  

  
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que 

haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegi l’ordenança, 

sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament 

total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.  

  
 Article 9è. Infraccions i sancions  

  

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions  i a les sancions que els corresponguin en cada cas, 

hom s'ajustarà al que disposen el Reglament del servei municipal d'aigües.  

  

Quant al procediment per al tall del subministrament d’aigua, regiran les disposicions contingudes al 

Reglament del servei municipal d’aigües.   

  

  

Article 10.- Bonificacions  

  
Les quotes fixes descrites en aquesta ordenança podran ser bonificades fins al 100% per motius de 

capacitat econòmica, i els següents requisitis:  

  

d) S’han de sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. i ho resoldran ells, previ 

informe dels serveis socials  

e) Només per habitatge habitual i que no es disposi de cap altre immoble en 

propietat  

f) Per al compliment dels requisits de capacitat econòmica, no es podrà 

superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent d’acord amb 

els llindars de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, o la legislació vigent anàloga  

  

Es podrà sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. el compliment de les condicions de la Llei de 

pobresa energètica.  

  

Disposició derogatòria  

  

Queda derogada l’ordenança fiscal número 13 de Taxes pel servei domiciliari d’aigua fins al 31 de  
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desembre de 2019 aprovada per l’Ajuntament de Montblanc.  

  

  

DISPOSICIÓ FINAL  

  
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona, 

ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats, resten vigents  

  


