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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE. 

ARTICLE 1   

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable, d'acord amb l'article 20.4.t) del Text Refós de la 
Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa 
l'article 57 del mateix text refós. 

ARTICLE 2   

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat 
de Manresa. 

ARTICLE 3   

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 
35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei de 
subministrament d'aigua potable a la Ciutat de Manresa. 

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles que disposin d'aforament, els 
quals podran repercutir, si escau, les quotes establertes sobre els respectius beneficiaris. 

ARTICLE 4 

1. Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa: les llars d'infants públiques; habitatges amb 
residents que acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional mensual 
vigent en la data d'acreditació de la taxa; i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals 
superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no són superiors al 45% d'aquest SMI per 
resident    
   
2. No es concedirà cap més benefici fiscal en l'exacció de la taxa.   
 

ARTICLE 5   

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
1 Abonats domèstics. Subministrament per aforament   
  Quota Servei (euros/trimestre) 30,16 
  Tarifes (euros/m3) 0,5379 
      
2 Abonats domèstics. Subministrament per comptador   
  Quota Servei (euros/trimestre)   
  Tipus A 8,70 
  Tipus B-C 11,55 
  Tipus D-E 17,36 
  Tarifes (euros/m3)   
  Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956 
  Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim 0,5523 
  Tercer bloc, de més de 30 m3/trim a 45 m3/trim 0,7828 
  Quart bloc, més de 45 m3/trim 1,3371 
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Número 
persones 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

 1-3 < =18 >18 < =27 >27 < =45 >45 

 

Quan el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre persones o 
més persones, s’aplicaran els trams següents. 
Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells 
abonats que prèviament hagin acreditat la seva situació davant 
l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del cànon de 
l’aigua. Per als que no hagin acreditat aquesta situació s’aplicaran els 
trams corresponents a 1-3 persones  

 4 Fins a 24 Més de 24 i fins a 39
Més de 39 i fins 
a 72 Més de 72  

 5 Fins a 30 Més de 30 i fins a 48
Més de 48 i fins 
a 90 Més de 90  

 6 Fins a 36 Més de 36 i fins a 57
Més de 57 i fins 
a 108 Més de 108  

 7 Fins a 42 
M és de 42 i fins a 
66 

Més de 66 i fins 
a 126 Més de 126  

 n Fins a 6n 
Més de 6n i fins a 
(9N+3) 

Més de (9N+3) i 
fins a 18n Més de 18 n  

   
3 Abonats industrials i assimilats   
  Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador   
  7-10 mm. 21,90 
  13 mm. 29,13 
  15 mm. 43,77 
  20 mm. 72,92 
  25 mm. 109,41 
  30 mm. 145,88 
  40 mm. 291,96 
  50 mm. 438,02 
  Més de 50 mm. 583,86 
  Tarifes (euros/m3)   
  1r bloc (fins el límit indicat) 0,5762 
  7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)   
  13 mm.(200 m3/trimestre)   
  15 mm. (300 m3/trimestre)   
  20 mm. (500 m3/trimestre)   
  25 mm. ( 750 m3/trimestre)   
  30 mm. (1000 m3/trimestre)   
  40 mm. (2000 m3/trimestre)   
  50 mm.( 3000 m3/trimestre)   
  Més de 50 mm.(sense límit de bloc)   
  2n bloc (a partir del límit indicat) 0,8891 
      
4 Abonats generals   
      

  

Als abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els preus 
corresponents a l'ús domèstic però multiplicant cadascun dels quatre 
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de servei 
també serà la que correspongui al tipus d’h'abitatge multiplicada pel 
nombre d'habitatges   
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5 Abonats municipals   
  Quota Servei (euros/trimestre)   
  S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial   
  Tarifes (euros/m3) 0,3090 
      
6 Comptadors per obres   
  Quota Servei (euros/trimestre)   

  
En funció del calibre del comptador segons taula dels comptadors 
industrials   

  Tarifes (euros/m3)   
  Fins 18 m3/trim. 0,2956 
  De més de 18 m3/trim a 27m3/trim 0,5523 
  De més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828 
  Més de 45 m3/trim 1,3371 
7 En Alta   
  A River Park 0,3304 
  A Callús 0,3304 
      
8 Abonament propietaris plomistes 0,1663 
      
9 Cànon de conservació de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre)   
  5/7/10 mm. 2,35 
  13/15 mm. 2,96 
  20 mm. 3,43 
  25 mm. 4,38 
  30 mm. 5,54 
  40 mm. 7,90 
  50 mm. 15,57 
  65 mm. 20,06 
  80 mm. 24,68 
  100 mm. 30,66 
  125 mm. 35,97 
  Aforaments Manresa (per abonat / semestre) 9,46 
      
9. Lloguer de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre)   
  5/7/10/13/15 mm. 2,32 
  20 mm. 3,10 
  25 mm. 3,10 
  30 mm. 4,22 
  40 mm. 6,48 
  50 mm. 12,65 
  65 mm. 15,01 
  80 mm. 18,45 
  100 mm. 22,83 
  125 mm. 26,76 

 

ARTICLE 6 
 
El servei es prestarà a través de l'empresa pública municipal Aigües de Manresa, S.A., la qual realitzará el 
cobrament de les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes d'aquesta ordenança, d'acord amb el que disposa 
el Reglament d'Obres, Activitat i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la 
normativa que pugui fixar l'Ajuntament. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 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 que porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
L'aplicació de les tarifes que s'aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la seva aprovació per la 
Comissió de Preus de Catalunya, conforme preveuen el RD 386/1978 de 23 de juny i el Decret 149/1988, de 28 
d'abril. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 14 de febrer de 2012 continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 


