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REGLAMENT DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

 
 
Derogat pel Reglament del Servei d’aigua potable del municipi d’Altafulla de data 5-10-2009, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 31 de juliol de 2009 i publicat al BOPT núm. 237, de 
16 d’octubre de 2009. 
 



REGLAMENT DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
 
 
Article 1r. Disposició General. 
 
En ús de les facultats atorgades a l'article 58 de la Llei 39/88, de 28  de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb el que disposen els articles 15 a 27 de 
la mateixa, aquest Ajuntament estableix el preu privatiu per subministrament d'aigua 
potable. La gestió, inspecció i recaptació del preu serà realitzat per l’empresa mixta 
malgrat que la titularitat del servei continua sent de l’Ajuntament. 
 
Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de  subministrament 
d'aigua als  habitatges, allotjaments, locals,  establiments comercials,  industrials o 
professionals, o de qualsevol altre subministrament similar als anteriors. 
 
Article 3r. Subjectes Passius. 
 
1.-  Són subjectes passius les persones  físiques  o jurídiques i les entitats a que es  
refereix  l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin usuaris del servei. 
 
2.-  Tindran la  consideració de substituts del contribuent els propietaris dels immobles 
on es produeix el subministrament, els quals  podran fer repercutir les quotes als 
beneficiaris del servei. 
 
Article 4r. 
 
Es consideraran responsables de les obligacions tributàries derivades d'aquesta 
ordenança les persones físiques o jurídiques a les que es refereix els articles 38, 39 i 40 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Base Imposable i quotes. 
 
1.- Les bases imponibles i quotes seran les fixades a la següent tarifa: 
 
Les tarifes que l'interessat tindrà que liquidar al sol·licitar el subministrament d'aigua, 
són les següents: 
 
A) Drets d'escomesa: 
 
a) Per cada habitatge o local   131,26 € 



b) Hotels Residències pensions, etc.   131,26 € 
 Més per habitació  3,13 € 

c) Càmping    131,26 € 
  per metre quadrat addicional  0,03 € 

 
B) Despeses d'instal·lació: 
 
- Per cada escomesa a habitatge o local .  39,37 € 
- Per cada portella   59,95 € 
 
C) Preus de comptadors d'aigua:  
 
De 13 mm 47,78 € 
20 mm 69,23 € 
25 mm 110,78 € 
30 mm 155,20 € 
40 mm 239,89 € 
 
D) Tarifes: 
 

Comptadors de fins a 13mm 
Tarifes de subministrament Euros/m3 
1er. Bloc 0-30 0,3321 € 
2on.Bloc  31-60 0,4209 € 
3er. Bloc  61-80 0,9658 € 
4t bloc 81-100 1,2861€ 
5è bloc 101-121 1,6067€ 
6è bloc + de 121 1,9249 € 

Comptadors de 20mm a 40mm 
Tarifa subministrament Euros/m3 
1r bloc Fins 40 0,46 
2 bloc 41-80 0,93 
3r bloc 81-120 1,24 
4rt bloc 121-140 1,45 
5è bloc 141-160 1,56 
6è bloc més de 161 1,92 
 
Conservació 
de 
comptadors 

 Euros/mes 

Fins a 13 mm  0,36€ 



Resta comptadors 0,82€ 
 
E) Portes comptadors: 59,95€ 
 
F) Es dipositarà en concepte de fiança per cada contracte de subministrament a 
habitatges o locals, per la Generalitat, de conformitat al Decret 209/87 de 27-6, que es 
tornaran un cop cancel·lat el contracte, sempre que no s'haguessin produït danys a les 
instal·lacions un cop acabat el contracte o que no s'apliquessin als rebuts pendents la 
quantitat de 6,56€. 
 
G) Al cancel·lar el contracte abonant, amb entrega del comptador a l'empresa mixta 
d’aigües: 
 
9,38€ per comptador de 13 mm. 
15,63€ resta comptadors  
 
quedant el comptador d'aigua propietat de l'empresa mixta d’aigües. 
 
Es cobrarà una fiança 60€ per enviar a revisar un comptador.  
 
D’estar en perfectes condicions el comptador la fiança s’aplicarà al cost que ha tingut 
l’empresa mixta d’aigües per la revisió. En el supòsit que el comptador fos defectuós es 
procedirà a la devolució de la fiança.  
 
De no dipositar-se la fiança no es revisarà el comptador. 
 
La modificació de les tarifes seran objecte d’aprovació per part de la Comissió de preus 
de la Generalitat de Catalunya prèviament a la seva aplicació, no podent entrar en vigor 
fins al següent trimestre d’aquesta aprovació. 
 
Article 6è. Normes d'aplicació de les tarifes. 
 
Pels supòsits d'instal·lació i/o trasllat de comptadors s'aplicaran els següents conceptes 
impositius, d'acord amb les quotes establertes en les corresponents tarifes: 
 
a) Instal·lació de comptadors d'obres: 
 
                  - drets d'escomesa. 
                  - drets d'instal·lació. 
                  - drets de comptador. 
         
b) Instal·lació de comptadors a habitatge i Locals: 
  
                  - drets d'escomesa. 
                  - drets de comptador. 



                  - despeses d'instal·lació.  
  
c) Instal·lació de comptadors de control: 
 
                  - drets de comptador. 
                  - despeses d'instal·lació. 
 
d) Trasllat de comptadors, amb nova escomesa: 
 
                  - drets d'escomesa. 
                  - despeses d'instal·lació. 
 
e) Trasllat de comptadors dins del mateix edifici, amb la mateixa 
escomesa: 
 
                  - drets d'alta. 
                  - despeses d'instal·lació. 
 
f) Trasllat de comptadors d'obra o nova escomesa: 
 
                  - drets d'escomesa. 
                  - drets d'instal·lació. 
 
Article 7è. Exempcions, bonificacions i reduccions. 
 
D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 39/88 no es reconeixerà cap 
benefici fiscal que no estigui establert per la Llei de Règim Local o en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
Article 8è. Pagament. 
 
Neix de l'obligació de contribuir des de que s'iniciï la prestació del servei, i seguirà 
liquidant-se per cada període de cobrament, el dia primer de cada període. 
 
Article 9è. Normes de procediment. 
 
1.- S'estableix una periodicitat trimestral per la lectura, facturació i cobrament, per 
períodes vençuts, dels corresponents rebuts en funció del subministrament efectuat. 
 
2.- Es considerarà període de cobrament en voluntària el comprès entre el primer dia del 
mes següent al trimestre o període facturat fins l'últim dia del segon mes següent al 
trimestre o període facturat. 
 
Article 10è.- Normes d'instal·lació de comptadors. 
 



La persona que vulgui connectar a la xarxa general, haurà de sol·licitar-ho per escrit o 
mitjançant els mitjans que s’estableixin a l’empresa mixta d’aigües. 
 
L’empresa mixta d’aigües haurà de coordinar-se amb la Secció d’obres de l’Ajuntament 
per tal de poder atorgar subministrament d’aigua en els habitatges o d’altres 
construccions de nova construcció. 
 
Amb la sol·licitud s’haurà d'adjuntar el Butlletí d'Instal·lador, la cèdul·la d'habitabilitat i 
els documents que siguin necessaris per tal de comprovar la titularitat del sol·licitant. 
 
- Normes d'Instal·lació: 
 
1.-  La connexió a la xarxa general s'ha de  preveure al projecte d'obres  presentat a 
l'Ajuntament, especificant el lloc on s'instal·laran els comptadors d'aigua, tant el 
provisional com el definitiu ja que la connexió serà la mateixa, i la seva distribució. De 
no especificar-se s’atorgaran els terminis previstos legalment per a la seva esmena, 
sense que en cap cas es pugui informar la corresponent llicència d’obres fins que no 
s’hagi realitzat aquest tràmit. 
 
2.- En el moment de la connexió es sol·licitarà, del Servei Municipal d'Aigües, la 
preceptiva inspecció, el qual comprovarà que s’ajusta a la llicència atorgada o a la 
instal·lació autoritzada. De no ser així s’atorgaran els terminis previstos legalment per 
esmenar. De no esmenar-se s’iniciaran els tràmits per a fer-se efectiu la interrupció del 
subministrament d’aigua. 
 
3.- Les normes bàsiques que han de reunir les instal·lacions de comptadors són les 
següents: 
 
A) Habitatges unifamiliars: Comptador a façana o tanca d'entrada a la propietat privada. 
 
B) Plurifamiliars, Horitzontal, Hotels, Càmpings i anàlegs: El promotor haurà de 
col·locar la bateria de comptadors a façana 
 
De no ser possible l’especificat en el punt anterior s’haurà d’instal·lar en un habitacle de 
fàcil accés, en zona comunitària i propers a la porta d'entrada de la finca, tot d’acord 
amb el determinat pel Servei d’Aigües. Aquest habitacle ha de tenir les següents 
condicions: 
 
1a.- Accés directe, en zona de planta baixa, a porta d'alçada reglamentària, amb clau 
HALLEN núm. 5 o 6 o clau GIS d’aigua facilitada al servei. Es podrà substituir per 
armari de doble fulla a la paret en zona de planta baixa, amb idèntica condició de clau. 
 
2a.- L'habitacle ha de disposar de llum, desguàs i espai suficient per que una persona 
pugui llegir correctament els consums, i treballar en cas de reparacions dels comptadors. 
 



3a.- L'habitacle ha de ser exclusiu pels comptadors d'aigua. 
 
En tot cas les comunitats de propietaris, ja sigui directament o mitjançant els seus 
administradors facilitaran sempre l’accés a les dependències on hi hagi els comptadors 
havent de comunicar-ho a l’Empresa mixta d’aigües per escrit i adjuntant amb aquest 
la/es corresponent/s clau/s. 
 
L’incompliment d’aquest o altres articles de la present ordenança podrà comportar 
l’inici del corresponent expedient sancionador sense perjudici de les mesures que pugui 
adoptar la corporació per obligar a o als infractor/s a complir la normativa vigent. 
 
4.- La connexió a la xarxa de distribució general s'ha de realitzar des de l'esmentat 
habitacle, amb tub a la vista o encamisat. 
 
5.- Es podrà exigir la instal·lació d'un comptador general d'entrada a la façana o 
immediatament després de la porta d'accés a l'edifici. 
 
Les bateries de comptadors estaran marcades i els tubs es deixaran en condicions idonis 
perquè la instal·lació de les bateries o dels comptadors no comporti cap mena de 
problema 
 
6.- Instal·lació del comptador (provisional d’obres o definitiu): 
 
En cap cas s’instal·larà el comptador abans de les 48 hores des de que el promotor o 
constructor s’hagi posat en contacte amb el Servei d’Aigües per a la seva instal·lació, 
concretant-se dia i hora per fer-ho. 
 
7.- La reparació per avaries en les escomeses seran a càrrec de l’Empresa mixta 
d’aigües des de la xarxa general fins a la façana o tanca d’accés a la finca particular. En 
els supòsits que el comptador es trobi passada la façana o tanca el tram comprés entre 
aquestes i el comptador serà responsabilitat del propietari així les reparacions i les fuites 
d’aigua que es puguin produir. 
 
Article 11è. 
 
Els abonats no podran utilitzar l'aigua per finalitats distintes a les autoritzades. 
 
Els infractors, així com aquells que la transporten a altres finques, locals o habitatges, 
sense autorització, seran sancionats amb una multa de fins a 1.000,00€. 
 
S'aplicarà preu doble en concepte de sanció a qui alteri el normal funcionament dels 
comptadors, instal·lacions, etc. i l'Empresa mixta d’aigües calcularà aproximadament la 
quantitat d'aigua defraudada. Aquesta haurà de remetre un informe a la Comissió 
Informativa d’Hisenda amb caràcter mensual per aprovar la seva aplicació. 
 



En el cas de no existir una base suficient per poder fer el càlcul, s'entendrà que la seva 
utilització ha estat permanent. 
Tot això, sense perjudici de les responsabilitats penals que es pugui derivar. 
 
Article 12è. 
 
El cobrament es  realitzarà a les oficines de l’empresa mixta d’aigües, o bé, mitjançant 
entitats bancàries o caixes d'estalvis. 
 
Article 13è. 
 
La  Comissió Especial de Comptes o l’òrgan competent en matèria d’hisenda, i previ 
informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, es reserva la facultat de confeccionar, 
facturar i posar al cobrament mensual els rebuts en els que el consum sigui superior als 
800 m3. Per aquesta raó l’empresa mixta d’aigües haurà de informar a la Corporació 
amb un mes d’antelació d’aquests supòsits. 
 
Article 14è. 
 
1.- Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efecte des de la data en què es 
liquidi la taxa.  
 
2.- Les baixes, hauran de tramitar-se, com a màxim, l'últim dia laborable  del respectiu 
període, per tal què pugui tenir efecte a partir del següent. Les persones que 
incompleixin aquesta obligació quedaran subjectes al pagament de l'exacció. 
 
3.-  Tota baixa del subministrament d'aigua serà objecte de liquidació provisional el dia 
de la presentació de la mateixa, i presentació de l'últim rebut pagat. 
 
Article 16è. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment es faran efectives pel 
procediment de la via d'apremi, d'acord amb les normes del Reglament General de 
Recaptació. 
 
Altrament es podrà, una vegada realitzats els tràmits legalment establerts, interrompre el 
subministrament d’aigua per l’impagament de dos rebuts. 
 
Article 17è. Infraccions i Sancions 
 
En matèria d'infraccions i sancions, s'actuarà d'acord amb allò que estableix la Llei 
General Tributària i demés disposicions legals que la desenvolupen i complementen. 
 
 

VIGÈNCIA 



 
El present reglament de gestió entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del mateix dia, i romandrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

APROVACIÓ 
 
El present reglament va ser aprovat pel Ple de la Corporació en data 27 de gener de 
2006. 
   
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 


