
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER 
PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE  
 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats conferides pels articles 31 i 142 de la Constitució, relatius al 
sistema tributari i les Hisendes Locals, així com les competències establertes en 
l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
els principis generals definits a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i de conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 
20 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la prestació patrimonial de caràcter 
públic no tributari sobre el servei públic de distribució i subministrament d’aigua 
potable al municipi de Banyoles, que es regirà per la present ordenança i per allò 
establert en el Reglament del Servei de Subministrament. 
 
Article 2. Fet imposable 
 

1. El fet imposable està determinat per la prestació del servei de distribució i 
subministrament d’aigua potable i els altres serveis inherents a aquest per a 
la seva òptima prestació.  

 
2. El servei té el caràcter de recepció obligatòria per a tots els habitatges i locals 

del municipi. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 

1. Estan obligades al pagament en concepte les persones físiques o jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei General 
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades per la prestació del servei o 
les activitats efectuades com a conseqüència del subministrament d’aigua 
potable, sigui a títol de propietari, d'usufructuari, d'arrendatari o qualsevol 
altre. 
 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 4. Quotes de la prestació 
 

1. La quota de la prestació del servei consistirà en una quantitat determinada 
individualment en funció del consum d’aigua i d’acord amb el quadre següent: 

 
 

CONCEPTE TARIFES 
  

1. QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEIS   

1.1. Conservació de comptador per abonat  1,4514 € 

   

2. QUOTES PER CONSUM D'AIGUA   

2.1. Consums domèstics:   

2.1.1. Bloc 1r.- Per a consum inferior o igual a 10 m3/mes.   



  
Mínim de consum o per unitat de consum: 10 
m3/mes/abonat 0,7240 €/m3 

2.1.2. Bloc 2n.- Per a consums compresos entre 10.01. i 
16 m3/mes/abonat 0,9973 €/m3 

2.1.3. Bloc 3r.- Per a consums superiors a 16 m3/mes/ 
abonat 1,4099 €/m3 

2.2. Consums industrials 0,9269 €/m3 

   

3. ALTRES SERVEIS NO TARIFARIS   

   

3.1. Canvi de nom pòlissa contracte abonat 7,02 € 

3.2. Altes comptador:   

3.2.1. Alta primer abonat 53,36 € 

3.2.2. Alta comptador 13/15 mm 188,07 € 

3.2.3. Alta comptador 13/15 mm de lloguer 104,83 € 

3.2.4. Alta comptador descalcificador 13/15 mm  120,80 € 

3.2.5. Alta comptador descalcificador 13/15 mm de lloguer 37,39 € 

3.2.6. Alta comptador descalcificador 20 mm  143,76 € 

3.2.7. Alta comptador 20 mm 223,83 € 

3.3. Reconnexions al servei:   

3.3.1. Reconnexió al servei 82,65 € 

3.3.2. Reconnexió al servei per falta de pagament 26,45 € 

3.4. Drets de connexió escomesa 108,21 € 

3.5. Verificació del comptador al Departament 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya 34,92€ 

3.6. Escomeses:   

3.6.1. Escomesa bloc de pisos per unitat de presa 270,56 € 

3.6.2. Escomesa de 32 mm 264,55 € 

3.6.3. Escomesa de 40 mm 348,13 € 

3.6.4. Escomesa de 50 mm 398,32 € 

3.6.5. Escomesa de 63 mm 554,79 € 

3.6.6. Escomesa de 90 mm 821,00 € 

3.6.7. Conservació escomesa 1,3449 € 

3.7. Lloguers comptador:   

3.7.1. Lloguer comptador de 15 mm 1,0014 € 

3.7.2. Lloguer comptador de 20 mm 1,0877 € 

3.7.3. Lloguer comptador de 25 mm 1,2485 € 

3.7.4. Lloguer comptador de 30 mm 2,0277 € 

3.7.5. Lloguer comptador de més de 30 mm 5,0310 € 

3.8. Despeses de gestió per devolució bancària rebut 9,91 € 

3.9. 
Manteniment Boques d’Incendis Equipades (IPF) 

6,2944 
€/Unitat/mes 

   

Nota 1: La reconnexió al servei per una baixa superior a 12 mesos es 

 considera una alta nova.  
 



2. Les quotes tributàries resultants s’incrementaran amb el tipus d’IVA vigent de 
cada període facturat, el cànon de l’aigua regulat establert l’ACA i el 
percentatge de la Taxa Clavegueram degudament aprovat en l’actual 
Ordenança Fiscal núm. 9 vigent en el municipi. 

 
Article 5. Meritació i període impositiu 
 

1. Es merita la prestació patrimonial i neix l’obligació de contribuir des del 
moment en què s’iniciï la prestació del servei, el qual s’entendrà iniciat, atesa 
la naturalesa de recepció obligatòria d’aquest, quan estigui establert i en 
funcionament el servei municipal de subministrament i distribució d’aigua 
potable on estiguin ubicats els habitatges i locals utilitzats pels contribuents 
subjectes a la taxa, així com la prestació de la resta d’actuacions i serveis 
previstos en el Reglament del Servei. 
 

2. Un cop establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es meritaran 
el primer dia del període impositiu que coincidirà, amb caràcter general, amb 
l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament de la prestació del 
servei, supòsit en què la quota es prorratejarà per dies naturals. 

 
Article 6. Normes de gestió i recaptació.  
 

1. Les quotes bimestrals de la prestació patrimonial pel servei d’abastament 
d’aigua potable, les quals inclouran els cànons i impostos corresponents, seran 
gestionades, liquidades i recaptades en període voluntari per la companyia 
que presti el servei, en base al padró estimat segons els consums anteriors i 
les variacions de les tarifes d'aigua, modificat en base als consums reals de 
cada període. 
 

2. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa 
domiciliària de l'aigua no satisfà la quota de la prestació patrimonial a 
l'empresa prestadora del servei, aquesta en donarà compte a l'Ajuntament en 
la forma deguda, la qual iniciarà el corresponent procediment de 
constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació. 

 
Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva i 
publicació en el Butlletí oficial de la Província i seguirà vigent mentre no se n’acordi la 
seva modificació o derogació. 
 


