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Ordenança 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 municipi de Manresa. TEXT REFÓS 

 

 

PREÀMBUL 

 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), clarifica la 

naturalesa jurídica de les contraprestacions econòmiques que abonen els usuaris per 

la utilització de les obres o la recepció dels serveis públics, tant 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 apartat 6; i l'article 2 de la Llei 

8/1989, de 13 d'abril , del règim jurídic de les taxes i els 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 atribueixi alguna facultat d’intervenció sobre aquestes contraprestacions (article 

20.6 TRLHL). 

 

Així mateix, 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. Aquests 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 Llei 39/2015); de l’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. 
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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 l’estructura de les tarifes 

(quotes fixes i/o variables, trams, imports mínims 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 del municipi de Manresa. 

 

2. Aquest servei es presta directament a través de la societat mercantil Aigües de 

Manresa, SA, de capital íntegrament públic. 

 

3. Pel que fa als aspectes tècnics dels serveis objecte d’aquesta Ordenança, serà 

d’aplicació allò que estableixi el corresponent reglament regulador del servei vigent 

en cada moment. 

 

Article 2. Naturalesa de les tarifes 

 

1. Les tarifes regulades 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 altres serveis accessoris al 

servei de subministrament, regulats a l’apartat de tarifes d’aquesta Ordenança. 

 

2. Les tarifes tenen 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, 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 d’Aigües de Manresa, SA., en la seva condició de gestor dels serveis.   

 

Article 3. Persones obligades al 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 béns 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’algun 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 servei. 

 

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 
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defraudar) tinguin o no la condició d’abonades i sens perjudici de la 

responsabilitat penal o 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. 

 

 

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 dels serveis 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 seguidament:  

 

a) Quan el gestor dels serveis disposi de consums reals durant el darrer 

any, la mitjana del 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 s’aplicarà el consum mitjà del mateix període dels 4 

anys anteriors. 

 

b) 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 15 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 la lectura real, aplicant les següents regles: 

 

a) 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 corresponguin. 
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b) 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 en 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 se li aplicarà la tarifa del tram 1. 

 

3.2  El consum habitual es facturarà aplicant les tarifes vigents. Aquest s’obtindrà 

del consum més alt que resulti de les dues dades següents: 

 

a) Consum més alt dels últims 2 anys. 

b) Consum mitjà  dels últims 4 anys del mateix període. 

 

Per poder gaudir d’aquesta excepcionalitat la persona obligada haurà de 

complir els següents requisits: 

 

a) Haver transcorregut un mínim de 12 trimestres sense haver-se-li aplicat una 

tarifa excepcional per fuita. 

b) Ser el titular de la pòlissa de subministrament. 

c) Haver reparat la fuita i demostrar mitjançant factures, assegurances o altres 

documents que s’ha donat dita circumstància. 

 

4.  En el supòsit de defraudació de consum, la regularització dels consums es 

realitzarà aplicant les regles següents:  

 

4.1.  Per a la quantificació del volum del frau, sempre que no sigui possible aplicar 

l’estimació directa, es procedirà de la forma següent: 

 

a) La durada del frau es determinarà per la mitjana entre el màxim i el mínim 

de dies possibles del 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. 

 

b) El volum del 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 dels danys 

ocasionats. 
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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 factura 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. Els aforaments i connexions contra incendi es facturaran cada 

sis mesos. S’exceptuen els casos de pacte específic entre l’obligat al pagament i el 

gestor dels serveis o de determinats usos,  que poden facturar-se per períodes 

diferents.  

 

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.  

 

Article 7. Termini i forma de pagament 

 

1. L’obligat al pagament pot triar entre el pagament mitjançant domiciliació bancària o 

el pagament en efectiu en els llocs indicats en la factura. 

 

2. En el supòsit de domiciliació bancària, el pagament no tindrà eficàcia alliberadora 

fins al venciment del termini de devolució del càrrec domiciliat. En cas de devolució 

del càrrec per causes imputables a l’obligat al 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 la 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. 
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Article 8. Suspensió del subministrament 

 

El gestor dels serveis pot suspendre’n 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. Devolució d’imports per facturacions errònies. 

 

1. L’obligat al 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. El gestor dels serveis ha d’emetre factura rectificativa i practicar la devolució dels 

imports a l’obligat al 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 del subministrament d’aigua s’establirà per a 

cada període de facturació en funció del tipus d’ús de l’aigua i del nombre 

d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de 

períodes de facturació inferiors al que correspongui. 

 

b) Consum d’aigua. Excepte en el cas dels subministraments per aforament, la 

quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua subministrada. 

 

 

Article 11. Tarifes del servei de subministrament d’aigua potable: 

 

1. Abonats domèstics. Subministrament per aforament 

 

Quota de servei: 48,89 euros/semestre/aforament 

Consum d’aigua: 0,5583 euros/m3 

 

2. Abonats domèstics. Subministrament per comptador 
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Quota de servei:   

Tipus A: 14,10 euros/trimestre 

Tipus B i C:  18,73 euros/trimestre 

Tipus D i E:  28,15 euros/trimestre 

 

Els tipus A, B, C, D i E es refereixen al cabal total instantani instal·lat en l’habitatge, 

d’acord amb el següent detall: 

 

Inferior a 0,60 l/seg. A 

De 0,60 a 0,99 l/seg. B 

De 1,00 a 1,49 l/seg. C 

De 1,50 a 1,99 l/seg. D 

De 2,00 a 3,00 l/seg. E 

 

Consum d’aigua, en funció dels següents trams : 

 

1r.  Tram (fins a 18 m3/trim.): 0,2956 euros/m3 

2n. Tram (de 19 a 27 m3/trim.):  0,5733 euros/m3 

3r.  Tram (de 28 a 45 m3/trim.): 0,8454 euros/m3 

4t.  Tram (de 46 a 54 m3/trim.):  1,4854 euros/m3 

5è.Tram (Més de 54 m3/trim.):  1,5460 euros/m3 

 

 

En cas que el període entre lectures sigui diferent al període de  facturació, 

s’augmentaran o disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament 

proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador. 

 

Les unitats familiars de més de tres persones podran gaudir d’una ampliació dels 

trams de consum de la tarifa domèstica d’acord amb el següent detall: 

 

Núm. 

persones 1r tram 2n tram  3r  tram 4t tram 5è tram 

1-3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 > 45 < = 54 > 54 

4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 > 60 < = 72 > 72 

5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 > 75 < = 90 > 90 

6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 > 90 < = 108 > 108 

7 < = 42 > 42 < = 63 > 63  < = 105 > 105  < = 126   > 126 

n < = 6 n > 6 n < = 9 n  > 9 n  < = 15 n > 15 n  < = 18 n    > 18 n 

 

Per al càlcul del nombre de persones, les que tinguin una disminució superior al 75% 

computaran com a dues persones. En aquest cas, es podrà presentar al gestor del 

servei el formulari de sol·licitud corresponent juntament amb una còpia de la resolució 

de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 

  

Atès que aquests requisits coincideixen amb els criteris per a l’obtenció de l’ampliació 

de trams del cànon de l’aigua que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua, a aquelles 

persones que la tinguin concedida, se’ls aplicarà automàticament.   

 

3. Abonats industrials i assimilats 
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Quota de servei, segons el calibre del comptador:   

 

 

Calibre 

comptado

r 

Quota fixa 

(euros/trim.) 

7-10          35,49   

13 47,23 

15 70,94 

20 118,19 

25 177,36 

30 236,46 

40 473,25 

50 710,00 

Més de 50 946,40 

 

 

Consum d’aigua, en funció del calibre del comptador i del consum per trimestre:  

 

1r tram fins al límit indicat:   0,5980 euros/ m3 

2n tram a partir del límit indicat:  0,9228 euros/ m3 

 

 

Calibre 

comptador 

Límit trams 

(m3/trim.) 

7-10 150 

13 200 

15 300 

20 500 

25 750 

30 1.000 

40 2.000 

50 3.000 

Més de 50 Sense límit 

 

En cas que el període entre lectures sigui diferent al període de  facturació, 

s’augmentaran o disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament 

proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador. 

 

4. Abonats generals 

 

Aquesta tarifa s’aplica als casos en què un únic comptador subministra a més d’un 

habitatge o local. 

 

Quota de servei: la quota fixa prevista per als abonats domèstics amb comptador 

que correspongui al tipus d’habitatge, multiplicada pel nombre d’habitatges. 



 10 

 

Consum d’aigua: la quota variable prevista per als abonats domèstics amb 

comptador, ampliant  els blocs de consum en funció del nombre d’habitatges. 

 

5. Abonats municipals 

 

Quota de servei: 10% de la quota fixa dels abonats industrials 

Consum d’aigua: 0,3207 euros/ m3 

 

6. Comptadors per obres 

 

Quota de servei: segons el calibre del comptador 

 

Calibre 

comptador 

Quota fixa 

(euros/trim.) 

7-10         35,49   

13 47,23 

15 70,94 

20 118,19 

25 177,36 

30 236,46 

40 473,25 

50 710,00 

Més de 50 946,40 

 

Consum d’aigua, en funció dels següents trams: 

 

1r.  Tram (fins a 18 m3/trim.): 0,3068 euros/m3 

2n. Tram (de 19 a 27 m3/trim.):  0,5732 euros/m3 

3r.  Tram (de 28 a 45 m3/trim.): 0,8125 euros/m3 

4t.  Tram (de 46 a 54 m3/trim.): 1,3878 euros/m3 

5è. Tram (més de 54 m3/trim.): 1,3878 euros/m3 

 

 

7. Abonament propietaris plomistes 

 

0,22205 euros/m3 

 

 

8. Conservació de comptadors: 

 

Calibre comptador Tarifa conservació comptador 

5/7/10 mm.   2,81 euros/abonats/trimestre 

13/15 mm.   3,54    “          “           “ 

20 mm.   4,10    “          “           “ 

25 mm.   5,22   “          “           “ 

30 mm.   6,62  “          “           “ 
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40 mm.   9,45   “          “           “ 

50 mm. 18,61   “          “           “ 

65 mm. 23,96   “          “           “ 

80 mm. 29,48   “          “           “ 

100 mm. 36,63   “          “           “ 

125 mm. 42,96   “          “           “ 

Aforaments 11,30 euros/abonat/semestre 

 

9. Lloguer de comptadors: 

 

 

Calibre comptador Tarifa lloguer comptador 

(euros/trimestre) 

5/7/10/13/15 mm. 3,59  

20 mm.   4,83 

25 mm.   4,83  

30 mm.   6,53  

40 mm.   10,04  

50 mm. 19,59  

65 mm. 23,25  

80 mm. 28,57  

100 mm. 35,34  

125 mm. 41,43  

 

10. Proteccions contra incendis: 

 

- 134,57 euros/abonat/semest. 

-  Propietaris plomistes 84,60  euros/abonat/semest. 

 

 

 

Article 12. Tarifa en cas de defraudació de consum 

 

En cas de defraudació de consum, s’aplicaran les següents tarifes: 

 

Consum d’aigua: Al volum del frau s’aplicarà el tercer tram de la quota variable dels 

abonats domèstics per comptador. 

 

 

Article 13. Reduccions de la tarifa 

 

Tindran dret a una reducció equivalent a dos terços de la tarifa que resulti d’aplicar la 

quota de servei i  el consum d’aigua: 

 

a)  les llars d’infants públiques 

 

b)  els habitatges destinats a l’assistència social i que estiguin degudament acreditats 
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c)  Tarifa social: els habitatges amb residents que no superin el tram E de renda 

(referenciat a l’Índex de renda de suficiència de Catalunya) del sistema de tarifació 

social establert pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, segons el següent detall 

(ingressos anuals globals): 

 

 

 

1  
persona 

2 
persones 

3 
persones 

4 
persones 

5 
persones 

6 
persones 

7 o + 
persones 

13.943,53 € 18.126,59 € 22.309,65 € 26.492,71 € 30.675,77 € 34.858,83 € 39.041,89 € 

 Requisits per tenir dret a l’aplicació de la tarifa social:  

- Els interessats han de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament. 

- Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte de 

subministrament i han d’estar empadronats a l’habitatge pel qual es sol·licita 

l’aplicació de la tarifa social. 

- A efectes de determinar el nivell de renda global, només computaran les 

persones empadronades a l’habitatge. 

- Per tal d’acreditar els ingressos globals, els residents a l’habitatge que siguin 

majors d’edat hauran de prestar el seu consentiment per tal que l’Ajuntament 

pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària o de qualsevol altra administració pública. 

 

 

Article 14. Altres tarifes per activitats i serveis accessoris. 

 

Les tarifes per a cada un dels serveis i activitats accessoris al servei de 

subministrament són les següents: 

 

 CONCEPTE   

Aportació a la xarxa primera instal·lació  221,10 € 

Aportació a la xarxa segona instal·lació  61,91 € 

Comptador   86,35 € 

Instal·lació comptador  30,67 € 

Canvi de nom  9,02 € 

Fiança                                                                                                                           (3) 12,02 € 

Instal·lació escomesa per 1 comptador amb obra civil                                (1) 683,23 € 

Instal·lació escomesa i instal·lació general interior 1 comptador amb obra 
civil                             

(1) 759,33 € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre 2”, inclosa mà 
d’obra civil    

(2) 1.117,17 € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre 2” amb 
comptador, inclosa mà d’obra civil 

(2) 2.614,29 € 

Connexió per enderrocs  339,28 € 

Reprendre el servei manca de pagament  30,67 € 

Inici expedient tancament  6,01 € 

Gestió devolució rebuts  3,50 € 
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(1) Els preus de les instal·lacions d’escomeses es refereixen a instal·lacions bàsiques per a un 

comptador. Les instal·lacions per a més unitats o diàmetres superiors seran objecte d’un 
pressupost específic. No s’inclouen els permisos d’obres de les instal·lacions ni l’IVA. 

(2) Els preus per les connexions per incendis són les de 2” de diàmetres. Les instal·lacions de 
diàmetre superior seran objecte de pressupost específic. No s’inclouen els permisos d’obres 
de les instal·lacions ni l’IVA. 

(3) El preu de la fiança serà aquell que  estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Article 15. IVA aplicable a les tarifes 

 

Les tarifes establertes en aquesta ordenança no inclouen l’Impost sobre el Valor 

Afegit. Aquest impost serà aplicat en els casos que correspongui. 

 

 

CAPÍTOL QUART. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES TARIFES 

 

Article 16. Actualització de les tarifes 

 

 

1. Les tarifes establertes en aquesta ordenança es podran actualitzar anualment per 

tenir en compte l’evolució de costos mitjançant les següents fórmules polinòmiques 

d’actualització i el resultat que resulti de la fórmula serà el màxim a aplicar:  

 

a) fórmula aplicable a les tarifes 1 a 7 de l’article 11 

 

Coeficient d’actualització lineal  = K(n+1) = Y(n+1) (1 + 0,3112 CV) 
 

Coeficient d’actualització sobre la quota fixa =   =   
 

 

El terme “a”, indica el pes que tenen els ingressos per aigua en relació a la 

suma dels ingressos per quotes de servei, conservacions, lloguers, proteccions 

contra incendis i els mateixos ingressos per aigua.  

 

El terme “b” indica el pes de la resta de conceptes esmentats, i és el resultat de 

1–a.  

 

El valor del terme “a” és de 0,3112, mentre que el del terme b és de 0,6888 

 

 

Essent Y(n+1) el percentatge d’actualització  
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Les despeses generals i el fons de contingència, representen el percentatge 

faltant del 0,1676% en la fórmula anterior, els quals tenen caràcter fix (1-

0,1676=0,8324). 

 

 

b) les tarifes 8 a 10 de l’article 11, i les tarifes de l’article 14 s’actualitzaran amb el 

percentatge que resulta de la formula següent: 

 

Percentatge d’actualització = 0,36*(1+M(n+1))   

 

Els preus corresponents al concepte “Fiança”, “Canvi de nom”, i “Comptador” no 

s’actualitzaran segons el percentatge d’actualització descrit. La fiança ho farà 

d’acord amb allò que estableixi la normativa de la Generalitat de Catalunya,  

 

Els factors, el seu significat i el seu pes en el percentatge d’actualització (Y) es 

troben recollits en la taula següent: 

 

En aquesta taula també es mostra la distribució que es farà del resultat de 

l’increment de tarifes entre la part fixa que correspon a la quota de servei i la part 

variable que s’aplicarà linealment sobre els blocs de consum d’aigua. Fins que la 

relació d’ingressos entre la part fixa i la part variable no arribi al 75% tot 

l’increment s’aplicarà sobre la quota de servei. 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ 

DESPESES 

FACTOR Ponderació 

(Y) 

SIGNIFICAT TIPUS 

COST 

Personal M 41,791% Increment salarial pactat en 

el conveni col·lectiu vigent 

en el moment. 

F 

Energia E  Subministrament  d’energia 

elèctrica, gas, vapor i aire 

condicionat (cat) (INE). 

V 

 5,931% Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus industrials del INE. 

Subclasse 09-35. 

 

Compra d’aigua A 12,037% Preu mitjà del m3 d’aigua 

comprada en el moment de 

l’última actualització. 

V 

Cànon d’aigua A 1,720% Preu mitjà del m3 d’aigua 

comprada en el moment de 

l’última actualització. 

V 
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Material 

conservació 

C 5,311% Materials per a la 

conservació i la reparació de 

l’habitatge (INE), extret de la 

subclasse corresponent de 

l’indicador de preus de l’INE. 

Subclasse 4310 . 

 

F 

Treballs tercers S 3,068% Subministrament d’aigua, 

activitats de sanejament, 

gestió de residus i 

descontaminació (INE).  

Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

Subclasse E. 

F 

Tractament 

(Productes) 

Q 2,248% Fabricació d’altres productes 

bàsics de química inorgànica 

(INE). Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

V 

  Subclasse 2013.  

Tractament (Mà 

d’obra) 

M 1,529% Increment salarial pactat en 

el conveni col·lectiu. 

F 

Tractament 

(Material i serv. 

Exteriors) 

S 0,414% Subministrament d’aigua, 

activitats de sanejament, 

gestió de residus i 

descontaminació (INE). 

Extret de la subclasse 

corresponent de l’IPRI. 

Subclasse E. 

F 

Transports T  Carburants i lubricants per a 

vehicles personals  (INE) 

F 

 1,240% 

 

Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus harmonitzat. 

Subclasse 0722. 

 

Impostos i taxes I  Taxes administratives (INE) F 

 1,729% 

 

Extret de la subclasse 

corresponent de l’indicador 

de preus del INE. Subclasse 

12701. 

 

Extraordinàries INV 0,772% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Fons propis INV 2,562% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Financeres INV 2,245% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 
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Amortitzacions INV 14,999% Inversions incloses en 

l’última actualització. 

F 

Bonificació tarifa 

social 

B 2,661% Quantitat bonificada. F 

Ingressos no 

tarifaris 

INT -15,928% Ingressos no tarifaris 

previstos. 

F 

Dèficit (aportació 

municipal) 

INT -1,095% Dèficit tarifari a cobrir. F 

Despeses 

generals 

 7,379%  F 

Fons de 

contingència 

 9,386%  F 

 

CV és el coeficient corrector del volum de facturació, extret de la següent 

fórmula: 

 

             
 

  VN= Volum facturació any n. 

 

  V (n+1)= Volum a facturar l’any de la revisió n+1 

 

  n+1 = any en què tindrà efectes la revisió 

n = any actual 

n-1 = any anterior 

 

 

En actualitzar les tarifes s’utilitzaran els índexs corresponents al mes de setembre, 

i es pot obtenir en els següents enllaços: 

 

FACTORS: ENLLAÇ: NOTES: 

M 
https://cido.diba.cat/convenis_collectiu

s/7668/aigues-de-manresa-sa 
 

E 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27067 
09-35-Índex- Mes de setembre 

C 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

50905&L=0 
04310- Índex- Mes de setembre 

S 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27066 
09-E- Índex- Mes de setembre 

Q 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

27069 
2013- Índex- Mes de setembre 

T 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

23708 
0722- Índex- Mes de setembre 

I 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=

50905&L=0 
12701- Índex- Mes de setembre 
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En cas de no haver-hi l’índex per l’anualitat a revisar (n+1), s’aplicarà el mateix 

increment de l’any en curs (n).  

 

En cas de que l’institut d’estadística actualitzi la base utilitzada per als índexs, 

s’utilitzarà la base en vigor.    

 

2. Les tarifes que resultin de l’actualització prevista en el punt anterior s’aprovaran per 

acord de Ple a proposta del gestor del servei i es publicaran al tauler electrònic de 

l’Ajuntament de Manresa, així com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 

3. Les noves tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de cada exercici, sempre que 

hagin estat aprovades i publicades en el tauler electrònic de l’Ajuntament i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Quan l’acord de Ple i les publicacions 

esmentades no s’hagin pogut efectuar abans de l’1 de gener, les noves tarifes 

entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona. 

 

 

Article 17. Modificació de les tarifes 

 

Sens perjudici de l’actualització de tarifes prevista en l’article anterior, l’Ajuntament de 

Manresa podrà 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 addicional primera 

 

En cas que a la data d’aplicació de les tarifes l’IRSC hagi variat, s’entendrà actualitzat 

el quadre recollit a l’article 13 c) d’aquesta ordenança en funció del nou import aprovat 

de l’IRSC o índex que el substitueixi, i el dret a l’aplicació de la tarifa social es 

determinarà en funció dels nous imports. Això no obstant, també s’actualitzarà en cas 

que el Ple de l’Ajuntament de Manresa adopti un nou acord en relació amb la tarifació 

social modificant el nivell d’ingressos del tram E, que serà el d’aplicació. 

 

 

Disposició addicional segona 

 

En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà a l’establert per la normativa 

vigent que sigui d’aplicació. 

 

 

Disposició final  

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023, prèvia publicació 

íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província i sempre que hagi transcorregut el 

termini previst als articles 65.2 i 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, o en la data en què s’entenguin acomplerts els tràmits indicats si 
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això es produeix amb posterioritat al dia 1 de gener de 2023, i es mantindrà vigent 

mentre no es modifiqui o derogui expressament. 

 


