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             ORDENANÇA FISCAL 

Ordenança núm. 12 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE I D’ALTRES SERVEIS VINCULATS.  
 

 
Article 1er. Objecte. 
 
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les tarifes del servei de subministrament d’aigua del 
municipi de Bellpuig. Aquests servei públic, de titularitat municipal, el presta i gestiona en règim 
de dret privat GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, de conformitat amb allò que preveu 
la legislació vigent, i en especial l’article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals.  
 
 
Article 2on. Naixement de l’obligació 
 
2.1.L'obligació de satisfer la tarifa neix en el moment en què s'inicia la prestació dels serveis de 
subministrament d'aigua. 

 
 
Article 3r. Obligats al pagament. 
 
3.1.Estan obligades al pagament de les tarifes a GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
en qualitat de beneficiàries dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes 

de subministrament d'aigua i clavegueram, subscrits amb l’esmentada Empresa, de conformitat 
amb el Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d’aigua, així com les 
persones usuàries del servei de clavegueram que també gestiona l’Empresa. 

 
 
Article 4t. Estructura Tarifaria. 
 

4.1. La quota corresponent serà la que es fixa en les següents tarifes: 
 
Quota Variable: 
 

Habitatges ús domèstic Import 

Bloc I:    fins a 6 m3/mes 0,3929 €/m3 

Bloc II:   De 6 a 12 m3/mes 0,5170 €/m3 

Bloc III   De 12 a 18 m3/mes 0,6824 €/m3 

Bloc IV:  Excés de 18 m3/mes 0,9842 €/m3 

 

Usos industrials  Import 

Bloc I:    fins a 6 m3/mes 0,5066 €/m3 

Bloc II:   De 6 a 12 m3/mes 0,6204 €/m3 

Bloc III   De 12 a 18 m3/mes 0,7961 €/m3 

Bloc IV:  Excés de 18 m3/mes 1,1975 €/m3 

 

Ús comercial i altres usos Import 

Bloc I:    fins a 6 m3/mes 0,4446 €/m3 

Bloc II:   De 6 a 12 m3/mes 0,5687 €/m3 

Bloc III   De 12 a 18 m3/mes 0,7341 €/m3 

Bloc IV:  Excés de 18 m3/mes 1,1678 €/m3 
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Ús municipal Import 

Bloc I:    Bloc únic 0,00 €/m3 

 
 

Ús provisional i obres Import 

Bloc I:    Bloc únic 0,9968 €/m3 

 
Quota fixa: 
 

Quota fixa de servei Import 

Habitatges ús domèstic  2,1404 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús comercial 2,1404 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús industrial 5,3457 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús provisional i obres 7,3457 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús agrícola 2,1404 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús especial 2,1404 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús municipal 0,00 €/mes x núm. unitat urbana 

Ús aparell giratòria 0,7613 €/dia 

 
 

 
DRETS DE SERVEI  

  
US DOMÈSTIC 
 

Dret de servei Aigua us domèstic 99,26 € 

  
US INDUSTRIAL, COMERCIAL I ALTRES USOS 
 

Dret de servei Aigua us industrial, comercial i altres 99,26 € 
 
US MUNICIPAL  
 

Dret de servei Aigua us municipal 0,00 € 

  

US ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI 

Aparell BCI 174,21 € 
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DRETS DE CONNEXIÓ  
 

US DOMÈSTIC 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 "  701,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 € 

   

US INDUSTRIAL, COMERCIAL I ALTRES USOS 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 "  701,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 € 

  

US ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 "  701,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 € 

 

US MUNICIPAL 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 "  701,00 € 

Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 € 

 

ALTRES TARIFES 

 Preus sense impostos, cànons o taxes 
  

DESCRIPCIÓ  

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 

Quota conservació comptador 1,00 €/mes/abonat 
 

CONTRACTES 

Inspecció tècnica 23,35 € 

Col·locació comptador 29,44 € 

Fiança contracte servei (*) 12,02 € 

    

GIRATÒRIES   

Clau giratòria 37,00 € 

Fiança (*) 200,00 € 

Giratòria extraviada 152,26 € 
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ALTRES SERVEIS   

Emissió de certificats 5,77 € 

Verificació del comptador ST Indústria (*) 54,75 € 

Verificació comptador (instal·lació unitat en 
sèrie) 

54,75 € 

    

NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES 
IMPAGATS 

  

Notificació impagats, 1a emissió 3,67 € 

Notificació impagats, 2a emissió 6,87 € 

Recàrrec impagament 1 (*) 7,35 € 

Recàrrec impagament 2 (*) 50,08 € 

Gestió notificació burofax estàndard  7,88 € 

Gestió notificació burofax amb certificat de 
contingut  

19,75 € 

Gestió notificació burofax amb certificat de 
contingut i avís de rebuda  

24,37 € 

Rebut domiciliat retornat  0,11 € 

    

SUSPENSIONS, REPOSICIONS I DESPESES 
PER FRAU 

  

Tràmit de suspensió 5,06 € 

Retirada de comptador 29,44 € 

Precintar espita o comptador 20,79 € 

Encimentar espita 24,97 € 

Desconnexió vàlvula de registre escomesa 
d'aigua 

47,98 € 

Reposició del comptador  23,52 € 

Desprecintar espita o comptador 23,52 € 

Desencimentar espita 27,74 € 

Reconnexió vàlvula de registre escomesa 
d'aigua 

47,98 € 

Inspecció per frau  19,60 € 

Retirar connexió directa  20,79 € 

Treure vàlvula d'entrada i posar placa  47,98 € 

Reposar placa vàlvula 47,98 € 

Precintar vàlvules de bateria  20,79 € 

Reposar comptador sostret  30,15 € 

Tramitació jurídica per frau  25,97 € 

Tramitació administrativa per frau  12,25 € 

m3 estimats aigua no facturada  0,41 € 

    

INSPECCIONS XARXA   

PROMOCIÓ PRIVADA   

Prova de pressió obres promotors privats (ut) 43,84 € 
  

(*) Aquests conceptes estan exempts d'IVA 
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TARIFES TREBALLS 

 Preus sense impostos, cànons 
o taxes 

  

DESCRIPCIÓ  

H. Oficial 18,26 € 

H. Ajudant 15,13 € 

H. Equip localització fuites aigua 9,67 € 

H. Alternador 3 KVA 20,43 € 

H. Alternador > 10 kVA 21,98 € 

H. Grup motobomba 9,41 € 

H. Retroexcavadora 37,32 € 

H. Pèrdua facturació 41,71 € 

M3 Aigua vessada 1,32 € 

 
 
 
 
Article 5è. Classes d’usos. 
 
5.1. La prestació del servei de subministrament que s’indica en la pòlissa o contracte de serveis 

ha de preveure únicament i exclusivament alguna de les modalitats d’ús que s’indiquen a 
continuació, que han d’anar interrelacionades amb l’ús que es faci de l’aigua per part de l’immoble 

que hagi de contractar el servei: 
 
a) US DOMÈSTIC: Aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats 
primàries de la vida, la preparació d’aliments o la higiene personal. 

 
S’aplica aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, 
sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden 
exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle. 
 
b) US COMERCIAL i ALTRES USOS: Aquell en què l’aigua s’utilitza en un establiment professional, 
comercial o de serveis per atendre les necessitats pròpies de l’activitat i dels que l’ocupen. 

 
S’aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no requereixin un cabal superior a 
3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, en els quals es desenvolupi 
una activitat comercial, professional o de serveis, sigui o no lucrativa, i en centres d'ensenyament 

privats, esportius, clubs socials i recreatius, cotxeres, així com en tots aquells usos relacionats 
amb l’hostaleria, restauració, allotjament i lleure, en general, en tots aquells no destinats a un 
dels altres usos indicats en aquest Reglament.  

 
c) USOS INDUSTRIALS: Aquells locals i establiments en què l'aigua constitueix un element directe 
o indirecte d'un procés de producció, o l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D 
i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, 
de 21 de febrer, o l’equivalent que la substitueixi.  
 

També tindran aquesta consideració totes les activitats no contemplades anteriorment i que 
puguin ser considerades potencialment contaminants per l’Ajuntament. 
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d) USOS MUNICIPALS: Són els que correspon abonar directament a l’Ajuntament, i que estarien 
agrupats en dues tipologies: 

 
-USOS MUNICIPALS ORDINARIS: Són aquells en què l'aigua s'utilitza en dependències 
municipals com centres d'ensenyament públic, casa consistorial, oficines municipals i 

altres locals de propietat i administració municipal. 
 
-USOS MUNICIPALS ESPECIALS: Són aquells en què l'ús de l'aigua té un caràcter singular, 
com és el cas del reg de parcs i jardins, fonts públiques i ornamentals, obres municipals 
executades directament per l’Ajuntament. 

 
 

Article 6è.Meritació. 
 
6.1.La taxa es merita i neix l'obligació d’abonar les corresponents factures des del moment en 
que l’usuari gaudeix del servei, amb independència del compliment dels requisits per tenir la 
condició d’abonat. 
 
 

Article 7è. Intervenció de la Comissió de Preus 
 
7.1.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. 

 
 
 

Article 8è.Declaració, liquidació i ingrés. 
 
8.1. Les persones amb dret d’ús dels immobles que gaudeixin del servei formularan les 
declaracions d'alta i de canvi d’abonat en el termini que hi ha entre la data en què es produeix la 

variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. 
 
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui 
després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa. Una 
vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici. 
 
8.2. Les quotes que exigeix aquesta ordenança es liquidaran i es recaptaran en períodes 

trimestrals. 
 
Article 9è. Termini i formes de pagament 
 

9.1. 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. 
 
9.2. No obstant, la persona abonada també pot efectuar el pagament en efectiu 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. 

 
9.3. Si l’abonat no fa efectiva la factura en el termini assenyalat, disposarà d’un segon termini de 
15 dies per al seu pagament a les oficines de l’Empresa, incrementada amb les despeses que 
origini el cobrament de l’impagat, tant en l’aspecte administratiu com financer. 
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Article 10è. Avís de suspensió  
 
10.1. Transcorregut el termini de pagament i mitjançant correu certificat o qualsevol altre mitjà 
que permeti tenir constància que s'ha practicat la comunicació o bé que aquesta s'ha intentat, 
l’empresa comunicarà al titular que, si en el termini de deu dies no realitza el pagament, es 
procedirà a la suspensió del subministrament. 

 
10.2. Al mateix temps que es practica aquesta comunicació a l'interessat, l’empresa informarà  
l’Ajuntament per tal que iniciï els tràmits d’autorització de la suspensió del subministrament. 
 
Article 11è. Suspensió del subministrament 
 
11.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’Ajuntament, es procedirà a la 

suspensió del subministrament. El tall sols es realitzarà si estan obertes les oficines per tal de 
possibilitar la tramitació per al restabliment del servei. 
 
11.2. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió. 
Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva reinicialització, 
aniran a càrrec de l’abonat. 
 

11.3. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’empresa els deutes pendents, les despeses 
connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del servei. 
 
11.4. Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la situació es 
perllongués més de dos mesos, es donarà per finalitzat el contracte, sense perjudici dels drets de 
l’Empresa quant a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i perjudicis. 

 
 
 

   
Article 12è. Anomalies de funcionament 
 
12.1. 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 al Reglament 
regulador del servei, es portarà a terme una liquidació del consum d'acord amb la mitjana 
corresponent al mateix període de l'any anterior i, si per la data d'alta de l'abonat no pogués 
assignar-se la mitjana esmentada, el consum es determinarà segons el que resulti dels 
aforaments anteriors.  
 
12.2. 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 que sigui tramès el comptador  a un 
laboratori oficial, dipositant prèviament les despeses de verificació. 
 
12.3. Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de revisió i verificació aniran a càrrec 

seu. Si el funcionament és incorrecte, es retornarà la quantitat dipositada i les despeses de 
revisió i verificació aniran a càrrec de l'Empresa. 

 
12.4. En el cas de funcionaments incorrectes, és a dir, amb errors de mesurament no compresos 
dins dels marges de les disposicions vigents, es procedirà a modificar el consum facturat d’acord 
amb el percentatge d’error.  
 
Disposició final. 
 

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Bellpuig, en sessió de 11 d’abril de 2018, va aprovar 
inicialment l'Ordenança municipal núm. 12, reguladora de les Tarifes del Servei de 
Subministrament d’Aigua potable i d’altres serveis vinculats. 
 
Aquesta ordenança, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al BOP i mantindrà 
la vigència fins que es procedeixi a la seva modificació o la seva derogació expresses. 


