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Ordenança Fiscal núm. 19 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TARIFA DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE  
 
CAPÍTOL PRIMER - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit de l’ Ordenança 
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua potable en el municipi de Sant Martí de Centelles. 
Aquest servei públic, de titularitat municipal, el presta i el gestiona en règim de 
concessió administrativa l’empresa AIGÜES DE BARCELONA, SA (en endavant 
AGBAR), de conformitat amb allò que preveu la legislació vigent.  
 
Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes 
2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la 
contraprestació econòmica per la prestació del servei públic de subministrament 
d'aigua potable per la població, inclosos els drets de connexió de línies, 
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues. 
2.2. La tarifa regulada en aquesta Ordenança té la naturalesa 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. La tarifa o 
prestació és un ingrés propi de AGBAR, en tant que gestora dels serveis. 
 
Article 3. Persones obligades al pagament 
Estan obligades al pagament de les tarifes a AGBAR, en qualitat de beneficiàries 
dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de 
subministrament d'aigua, subscrits amb l’esmentada Empresa. 
 
Article 4. Naixement de l'obligació 
4.1. L'obligació de satisfer la tarifa a l’Empresa neix en el moment en què s'inicia 
la prestació dels serveis de subministrament d'aigua potable. 
 
 
CAPÍTOL SEGON - ESTRUCTURA DE LA TARIFA 
 
Article 5. Tarifa pel subministrament d’aigua mitjançant comptador 
5.1. La tarifa pel subministrament d’aigua, en el sistema de comptador, és 
binòmica i comprèn una quantitat alçada modulada amb criteris objectius, i una 
part variable modulada en funció del volum d'aigua subministrat. 
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5.2. Els components del preu són els següents: 

Mínim de consum= 45 m3/uc/trim   
Preu del subministrament   

Ús general   

- Fins al mínim 0,7450 €/m3/trim 

- Excés del mínim 1,1823 €/m3/trim 

Fuites 0,7450 €/m3/trim 

Recàrrec per finançament d'obres 0,0177 €/m3/trim 

    

Conservació escomeses i comptadors 1,82€/abon/trim 

Drets de connexió 200,00 €/alta 

Canvis de nom 17,35 €/ut 

Represes de subministrament 44,14 €/ut 
 

 
Tant el consum com el recàrrec de finançament vindrien gravats per un IVA del 
10%, mentre que el tipus aplicable a la conservació seria del 21%. 
 
El preu final per l’usuari vindria determinat pels components anteriors més el 
cànon autonòmic aplicable segons el consum, gravat amb un IVA del 10%. 
 
 
 
CAPÍTOL TERCER - ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA 
 
Article 6. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa 
6.1. El Consell d’Administració de l’Empresa gestora dels serveis aprovarà 
inicialment anualment una proposta de tarifes, que serà traslladada a 
l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva, mitjançant la modificació 
corresponent d’aquesta Ordenança. 
6.2. Un cop l’òrgan competent d’acord amb la legislació de règim local aprovi 
definitivament les tarifes, en donarà publicitat , mitjançant la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Article 7. Intervenció de la Comissió de Preus 
En aplicació de l'ordenament en matèria de política de preus, la resolució 
municipal pel que fa al servei de subministrament d’aigua, juntament amb l'estudi 
econòmic i la documentació complementària que calgui, s'ha d'elevar a la 
Comissió de Preus de Catalunya a fi que, en exercici de la funció que li pertoca, 
emeti el pronunciament corresponent. 
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CAPÍTOL QUART - PAGAMENT DE LA TARIFA 
 
Article 8. Termini i formes de pagament 
8.1. La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària, d’acord amb les 
instruccions de la persona abonada. 
L’impagament de l'import de la factura habilita l’empresa per a procedir a trametre 
de nou la factura a l'entitat bancària o d'estalvi, o bé per passar al tràmit que es 
regula en l'article següent. 
8.2. No obstant, la persona abonada també pot efectuar el pagament a les 
oficines de les entitats bancàries col·laboradores, que s’indicaran a la factura 
lliurada per l’Empresa. En aquest supòsit l’abonat haurà de fer efectiu el 
pagament dins el termini establert a l’esmentada factura, que com a mínim serà 
de vint dies naturals a partir de la data d’expedició. 
8.3. Si l’abonat no fa efectiva la factura en el termini assenyalat, disposarà d’un 
segon termini que no podrà ser inferior a 15 dies hàbils per al seu pagament, 
incrementada amb les despeses que origini el cobrament de l’impagat, tant en 
l’aspecte administratiu com financer. 
 
Article 9. Suspensió del subministrament 
L’empresa pot suspendre el servei als abonats prèvia notificació a l’usuari i la 
tramitació del procediment de suspensió preceptiu, així com tramitar com el 
restabliment dels serveis. 
 
 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ 
 
Article 10. Anomalies de funcionament 
10.1. Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte quan 
sigui per actes o comportaments considerats com una infracció d’acord amb allò 
que es disposa a les condicions d’ús del servei, es portarà a terme una liquidació 
del consum. 
10.2. Si un abonat considera que el volum d'aigua consumida per la seva 
instal·lació no correspon amb l'assenyalat pel comptador podrà sol·licitar una 
comprovació o verificació oficial del comptador. 
10.3 Quan es produeixi una fuita amagada, el gestor dels serveis, a sol·licitud de 
l’abonat i previs els tràmits que en cada cas consideri necessaris per la verificació 
del fet i de les circumstàncies del mateix, procedirà a la regularització dels 
consums. 
 
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de la Corporació 
durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En 
aquest període els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions oportunes. 
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Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord 
adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí 
Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les 
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022 
i, regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Es mantenen en vigor la resta de supòsits de suspensió del subministrament 
regulats pel Reglament regulador del servei. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 
2022. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Centelles en sessió celebrada el dia   3  de març  de 2022  i  
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de març 
de 2022. 
 

  
 


