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Número de registre 8445

AJUNTAMENT DE TREMP

Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança relativa al preu privat de l’aigua potable (exp. 64/15-TI107)

Es  fa  públic  per  a  general  coneixement  que  el  dia  2  de  desembre  de  2016  va  quedar  aprovada
definitivament la modificació de l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
potable. 

Contra la disposició de caràcter general i la seva aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de 2 mesos comptadors des del dia següent al d’aquesta publicació, tot això de conformitat amb
l’establert a l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i a l’article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998. 

Tremp, 2 de desembre de 2016
L’alcalde, Joan Ubach Isanta

Observacions: S’adjunta el text de l’ordenança esmentada

Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i d’altres serveis vinculats

Aquesta ordenança i les normes contingudes en ella regulen la contraprestació a satisfer pels abonats del
servei  públic  de  subministrament  d’aigua  potable.  És  supletori  el  Reglament  regulador  del  servei  de
subministrament.

Article 1. Objecte
1.1.  L’objecte d’aquesta ordenança és  la regulació de les tarifes del  servei  de subministrament  d’aigua
potable  en  el  municipi  de  Tremp.  Aquest  servei  públic,  de  titularitat  municipal,  el  presta  i  el  gestiona
l’Ajuntament, mitjançant qualsevol de les formes de gestió directa, de conformitat amb allò que preveu la
legislació de règim local. L’Ajuntament o l’ens que, dotat de personalitat jurídica pròpia, se li encarregui la
gestió del servei, tindrà la condició de gestor del servei.

1.2. Les tarifes contingudes a la present ordenança seran aplicables a tots els abonats als que es presti el
servei objecte de la mateixa.

1.3. El servei es destina a garantir el subministrament d’aigua apta per al consum humà a la població. Serà
necessària l’autorització expressa per permetre un altre tipus de destinació, la qual podrà ser sotmesa a
condicions especials.

1.4.  Llevat  supòsits  degudament  justificats  no  es  realitzarà  cap  subministrament  que  no  compleixi  les
normes que regeixen la prestació del servei.

1.5. La tarifa regulada en aquesta ordenança té naturalesa d’ingrés o preu privat, i  resta subjecta a les
prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu queda expressament exclosa l’aplicació de la normativa
tributària, pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és un
ingrés propi de la societat Gestió Integral  d’Aigües de Catalunya, SA en la seva condició de gestor del
servei.
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1.6.  També és  objecte  d’aquesta  Ordenança  la  regulació  de la  contraprestació  per  la  resta  de serveis
prestats pel gestor del servei, sempre vinculats al servei, però derivats directament del consum d’aigua. 

Article 2. Base de gravamen
1. La base de gravamen del servei de subministrament serà el consum d’aigua enregistrada pel comptador.

2. seva estimació en atenció al consum mitjà diari de l’any anterior. El consum estimat serà comunicat a
l’abonat en la primera factura a emetre a partir de l’estimació. Aquest consum serà facturat “a compte” de la
liquidació per regularització en el moment que aquest es determini.

3. En el supòsit de la prestació d’altres serveis, l’import que es meriti per aquells conceptes.

Article 3. Obligats al pagament
3.1. Estan obligades al pagament de les tarifes al gestor del servei, en qualitat de beneficiàries dels serveis,
les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament d’aigua, subscrits amb el gestor
del servei, de conformitat amb el Reglament Regulador dels Serveis de Proveïment d’Aigua.

Article 4. Tarifes 
1. Tarifes del servei
Quota fixa del servei(*):
Subministres amb comptador:
La tarifa pel subministrament d’aigua és binòmica i comprèn una quantitat alçada modulada amb criteris
objectius en funció del seu ús, i una part variable modulada en funció del volum d’aigua subministrat.

Domèstics ................................................................................................................................2,7913 euros / mes
Industrials ................................................................................................................................5,5825 euros / mes
Comercial i altres usos ............................................................................................................4,1869 euros / mes
Municipals.................................................................................................................................2,5375 euros / mes
Comptadors Generals:.............................................................................................................1,3957 euros / mes

Subministres sense comptador (dins del terme municipal però fora del nucli Tremp) 
Boques contra incendi..............................................................................................................2,5376 euros / mes
Casa..........................................................................................................................................9,3380 euros / mes
Era = era petita.........................................................................................................................9,3380 euros / mes
Casa+era................................................................................................................................12,5048 euros / mes
Granja.....................................................................................................................................40,2711 euros / mes
Bar..........................................................................................................................................44,8250 euros / mes
Industria..................................................................................................................................19,4880 euros / mes

Subministrament en alta disseminats Talarn 
Disseminats de Talarn..........................................................................................................119,3383 euros / mes

(*) Aquestes tarifes s’aplicaran per dia de servei.

Quota variable del servei
Domèstics
De 0 a 6 m3/mes..........................................................................................................................0,2030 euros/m3
Major 6 m3/mes fins 12m3/mes...................................................................................................0,4060 euros/m3
Major 12 m3/mes fins 18m3/mes.................................................................................................0,7105 euros/m3
Major 18 m3/mes .........................................................................................................................1,2688 euros/m3
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Industrials
De 0 a 6 m3/mes..........................................................................................................................0,2030 euros/m3
Major 6 m3/mes fins 12m3/mes...................................................................................................0,4060 euros/m3
Major 12 m3/mes fins 18m3/mes.................................................................................................0,7105 euros/m3
Major 18 m3/mes .........................................................................................................................1,2688 euros/m3

Comercials i altres usos
De 0 a 12 m3/mes........................................................................................................................0,2030 euros/m3
Major 13 m3/mes fins 24 m3/mes...............................................................................................0,4060 euros/m3
Major 24 m3/mes fins 30 m3/mes...............................................................................................0,7105 euros/m3
Major 30 m3/mes .........................................................................................................................1,2688 euros/m3

Municipals
Bloc únic ......................................................................................................................................0,2030 euros/m3

Subministrament alta disseminats de Talarn
Bloc únic  .....................................................................................................................................0,5324 euros/m3

2. Serveis vinculats al servei no derivats del consum d’aigua
DRETS DE SERVEI 

US DOMÈSTIC
Dret de servei Aigua us domèstic........................................................................................................76,13 euros

US INDUSTRIAL, COMERCIAL I ALTRES USOS
Dret de servei Aigua us industrial, comercial i altres...........................................................................76,13 euros

US MUNICIPAL 
Dret de servei Aigua us municipal........................................................................................................76,13 euros

US ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI
Aparell BCI..........................................................................................................................................174,21 euros

ALTRES TARIFES 

CONTRACTES
Alta contracte........................................................................................................................................83,23 euros
Inspecció tècnica..................................................................................................................................23,35 euros
Col·locació comptador..........................................................................................................................29,44 euros
Fiança contracte servei........................................................................................................................12,02 euros

GIRATÒRIES
Clau giratòria........................................................................................................................................37,00 euros
Fiança (*) ...........................................................................................................................................200,00 euros
Giratòria extraviada............................................................................................................................152,26 euros
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Article 5. Classes d’usos
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.

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 6. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
El gestor del servei validarà inicialment una proposta de tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per la
seva aprovació definitiva.

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 BOP.

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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Article 8. Normes de gestió. 
1.  Haurà  de  concertar-se  un  contracte  per  a  cada  habitatge,  local  o  indústria  que  sigui  susceptible
d’utilització independent. Les referències d’aquesta ordenança als abonats han d’entendre’s efectuades sota
aquesta concepció.

2. Quan un únic comptador abasti diverses unitats, ja siguin habitatges sota el règim de divisió horitzontal o
simplement habitatges individuals, ja estiguin integrats en un únic edifici o no, ja continguin usos domèstics
o no i mentre no passin a contractació individual, els serà d’aplicació les següents regles de facturació:
a. En la facturació de la quota fixa de servei s’aplicaran tantes quotes de servei com unitats gaudeixin de
subministrament a partir del comptador.

b.  En  la  facturació  de consum s’aplicaran els  trams en funció  del  nombre d’unitats  que gaudeixen de
subministrament a partir del comptador.

c.  El  nombre  d’unitats  serà  l’establert  pel  gestor  del  servei,  a  partir  de  les  dades  obtingudes  pel  seu
personal. Procedint-se a la regularització de quotes cada vegada que es produeixi una modificació en el
nombre d’unitats. 

3. El gestor dels serveis executarà la instal·lació, conservació i reparació de les escomeses, sempre que
l’interessat aboni els imports que en concepte de drets de connexió i drets de servei li siguin exigibles.

4. La instal·lació, manipulació del comptador, així com la del  precinte, serà realitzada exclusivament pel
gestor dels servei, directament o mitjançant els seus contractistes. La propietat del comptador restarà en
mans del gestor del serveis que addicionalment realitzarà les tasques de manteniment, verificació particular
del correcte funcionament i substitució, en el cas d’avaria, o sostracció.

5. El usuaris o abonats hauran d’instal·lar un dipòsit de reserva amb la corresponent boia no permetent-se
en cap cas la presa directa de la canonada que condueixi l’aigua al referit dipòsit.

6. Els abonats i els usuaris dels immobles estan obligats a permetre l’entrada en el seu domicili o local als
empleats del servei o persona que els substitueixin amb la finalitat d’executar els treballs determinats al
apartats 8.4 i 8.2 de la present Ordenança, així com per a prendre la lectura dels comptadors i inspeccionar
les instal·lacions.

7. La sol·licitud o bé la prestació del  servei  implica l’acceptació total  per part de l’abonat de la present
Ordenança i de les normes que la complementin o substitueixen.

8.  Cap  usuari  d’aigua  no  podrà  efectuar  el  traspàs  des  de  la  seva  finca  a  una  altra  sense  el  previ
consentiment del gestor dels serveis i en aquest cas haurà de respectar les condicions que aquest l’imposi.

9. Quan, per manca de cabal, per avaries, o per altres motius, l’Ajuntament hagués de suspendre totalment
o parcialment el subministrament, els usuaris no podran exercir cap dret en contra de l’Ajuntament o del
gestor dels serveis.

10. El període de consum de les factures no podrà ser inferior a un mes ni superior a un any. El gestor dels
serveis  iniciarà  el  tràmit  de  suspensió  del  subministrament  respecte  els  rebuts  impagats  en  període
voluntari. Per procedir a la suspensió caldrà notificar a l’abonat l’existència del deute, atorgant un termini
addicional de 10 dies perquè pugui regularitzar la seva situació.
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11. Quan se suspengui el subministrament d’aigua per manca de pagament no es podrà tornar a concedir
sense el previ abonament dels deutes i despeses generades per la suspensió, així com per la restitució del
servei.

12. Simultàniament amb les peticions d’alta dels subministraments d’aigua, caldrà sol·licitar la connexió al
servei de clavegueram. Aquesta autorització no està sotmesa al pagament de cap taxa, però la seva omissió
tindrà la consideració d’infracció.

13.  L’abonat  haurà de satisfer  la totalitat  del  cost  suportat  pel  gestor  del  servei  per  qualsevol  servei  o
activitat realitzada en benefici de l’abonat.

14. Qualsevol alta nova o modificació contractual haurà de realitzar-se mitjançant el sistema de comptador
tant en el nucli de Tremp com en la resta de nuclis pertanyents al municipi.

Article 9. Règim especial famílies de quatre membres o més.
1.  Els  abonats  amb  comptadors  individuals  sobre  bateria  o  amb  comptadors  únics  per  habitatges,
corresponents a residència habitual de famílies de quatre o més membres, gaudiran d’un increment mensual
3 m3 per persona i mes en els tres primers trams. 

2. Per gaudir d’aquesta ampliació de trams caldrà complir les següents condicions:
- En el padró municipal hi ha de figurar 4 o més persones inscrites en el mateix immoble i una d’elles ha de
ser l’abonat.

3. Procediment per obtenir aquesta ampliació: 

a) Els abonats presentaran davant de l’Ajuntament o del gestor del servei una sol·licitud. 

b) Si es verifica el compliment de les condicions en un termini de 15 dies hàbils es procedirà a notificar als
abonats que s’aplicarà l’ampliació de trams sol·licitada. En cas que no es compleixin totes les condicions es
comunicaran quins són els motius que impedeixin aquesta ampliació.

c) Les bonificacions resultants de l’apartat anterior es començaran a aplicar a la primera facturació següent
a la presentació de la sol·licitud, que serà vàlida mentre es compleixin els requisits de l’article 9.2.

4.  Serà responsabilitat  de l’abonat  la  notificació  de qualsevol  modificació dels  condicionants que hagin
motivat  l’atorgament  de  l’ampliació  dels  trams.  Malgrat  tot,  el  gestor  del  servei  es  reserva  la  facultat
d’inspecció i en el seu cas de revocació de les ampliacions. 

Disposició transitòria
Es preveu que la  tarifa  aplicable als  subministres sense comptador  dels  nuclis  del  municipi  de Tremp,
indicada en l’article 4.1 d’aquesta ordenança, s’extingirà el 31 de desembre del 2017. Per aquest motiu els
abonats dels nuclis hauran d’adequar el mes aviat possible les seves instal·lacions per poder instal·lar-hi un
comptador i aplicar la quota variable del servei en funció del volum d’aigua subministrat.

Les instal·lacions s’hauran d’adequar al que estableix el Reglament municipal del servei de subministrament
d’aigua de consum humà de Tremp.

El termini màxim per l’adequació serà fins el 31 de desembre del 2017. Els abonats podran sol·licitar el canvi
de subministre a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança i un cop adequades les instal·lacions.
Aquells abonats que realitzin el  canvi  de tipus de subministrament durant  aquest  període voluntari  una
bonificació en el consum de l’aigua potable, equivalent a 136,36 euros sense IVA, el qual serà liquidat en les
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factures següents a la realització de l’adaptació. Alhora s’eximirà la tarifa de col·locació de comptador i
d’inspecció tècnica.

L’ incompliment de les obligacions establertes per aquesta disposició transitòria, comportarà l’aplicació de
sancions administratives en forma de multes, i àdhuc la interrupció del subministrament d’aigua potable.

Les infraccions poden constituir faltes greus o lleus: 
a) Són faltes lleus: No adequar les instal·lacions dins el termini concedit.

b) Són faltes greus:L’ incompliment reiterat, 2 cops, d’adequar les instal·lacions després d’haver-se exhaurit
el termini inicial i de que se li hagi requerit novament.
- Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes seran les següents:

- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa fins a 500 euros.

Les  faltes  molt  greus  poden  ésser  sancionades  amb  multa  des  de  500  euros  fins  a  1.000  euros  i/o
interrupció del subministrament d’aigua.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor transcorreguts el 15 dies de la seva publicació íntegra en el BOP, i de
la tramesa de l’expedient a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, i seguirà vigent fins a
la seva modificació o derogació expressa. 
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