
 

ANUNCI 

Es fa públic, per a coneixement general, que l’acord d’aprovació inicial de l’ORDENANÇA  
RELATIVA A LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARACTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  A DIVERSOS SETORS DEL MUNICIPI DE 
VACARISSES, adoptat pel Ple de la Corporació el 25 de febrer de 2021,  ha esdevingut 
aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el període 
preceptiu d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, reclamació  o 
suggeriment, i ha transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

“Article 1.- Objecte,  naturalesa i àmbit d’aplicació 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari, per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua. 

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari corresponent a la prestació del servei de  distribució i subministrament d’aigua, inclosos 
els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, 
quan els serveis o subministraments  es prestin als nuclis de població del municipi de 
Vacarisses on el servei de subministrament d’aigua potable és gestionat indirectament  
mitjançant empreses externes , en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 4 
de la present Ordenança. 

3. Els referits serveis, de titularitat municipal, es gestionen a l’actualitat de forma indirecta a 
través de les mercantils: 

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA S.A. ................... El Palà, La Creu i Els Caus 

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de subministrament i distribució 
d’aigua, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació  sotmesa al dret privat  o 
mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic 
no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  en la redacció 
donada per la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de  contractes del servei públic.  

Article 2.- Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació  

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua potable als sectors 
determinats a l’article 1 de la present ordenança. 

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial,  regulada en aquesta ordenança,   neix  
en el moment en que s’iniciï  la prestació del servei. 

Article 3.- Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta 
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei de 
distribució i subministrament d’aigua potable, i serveis complementaris contemplats a l’article 4.  

 

 



 

Article 4.- Tarifes 

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són 
les que es detallen seguidament:  

 

Urbanització Els Caus 

TARIFES DE CONTRACTACIÓ 
 
Tarifa connexió individual                                                                        912,41 € 
 
Segones contractacions                                                                            67,66 € 
 
Canvi de nom                                                                                            13,74 € 
 
 
ALTRES TARIFES DEL SERVEI 
 
Despeses de devolució                                                                                4,95 € 
 
Despeses administratives                                                                            4,95 € 
 
Despeses de reobertura                                                                           32,23  € 
 
Conservació de comptadors                                         2,6663 €/abonat/trimestre 
 
Fiança del contracte                                                                                 146,90 € 
 
 

CONSUMS 

Quota fixa de servei                                                           20,6388 €/abonat/mes 
 
Quota fixa de servei social                                                 15,4791 €/abonat/mes 

Tarifa 1r bloc ( fins a 9 m3/abonat/mes)                                           0,4131 €/m3 

Tarifa 2n bloc ( de 9 a 15 m3/abonat/mes)                                       1,7556 €/m3  

Tarifa 3r bloc ( de 15 a 18 m37abonat/mes)                                     2,5817 €/m3 

Tarifa 4rt bloc ( excés de 18 m3/abonat/mes)                                   2,9361 €/m3 

Tarifa 4rt boc ( excés de 18 m3/abonat/mes) (fuita)                          2,4344 €/m3 

Aquestes tarifes son per unitats familiars de fins a 3 membres. Per a cada persona de mes en 
la unitat familiar, segons padró municipal, s’incrementa el llindar del primer bloc en 3m3/mes, el 
llindar del segon bloc en 5 m3/mes i el llindar del tercer bloc en 6m3/mes. 

 

Urbanitzacions el Palá i La Creu 

 

 

TARIFES DE CONTRACTACIÓ 
 
Tarifa de connexió individual                                                                   964,00 € 
 
Segones contractacions                                                                            71.49 € 



 

 
Canvi de nom                                                                                            14,54 € 
 
Substitució aforament per comptador                                                      280,36 € 
 
 
 
ALTRES TARIFES DEL SERVEI 
 
Despeses de devolució                                                                               4,92 € 
 
Despeses administratives                                                                           4,92 € 
 
Despeses de reobertura                                                                           31,93 € 
 
Conservació de comptadors                                        2,6576  €/abonat/trimestre 
 
Fiança del contracte                                                                               107,53 € 

CONSUMS 

 
Subministrament per aforament. 
 
Tarifa de subministrament per aforament             3,8436 €/m³ 
 
 
Tarifes de subministrament amb comptador 
 
Quota fixa de servei          13,6988 €/abonat/mes 
 
Quota fixa de servei social           8,2193 €/abonat/mes 
 
Tarifa 1r bloc (fins a 10 m3/abonat/mes)              0,5511 €/m³ 
 
Tarifa 2n bloc (de 10 a 18 m3/abonat/mes)              2,0023 €/m³ 
 
Tarifa 3r bloc (excés de 18 m3/abonat/mes)              2,7398 €/m³ 
 
Tarifa 3r bloc (excés de 18 m3/abonat/mes) (fuita)             2,4659 €/m³ 
 
 
 
Aquestes tarifes són per unitats familiars de fins a 3 membres. Per a cada persona de més en 
la unitat familiar, segons padró municipal, s’incrementa el llindar del primer bloc en 3 m3/mes i 
el llindar del segon bloc en 6 m3/mes. 
 

2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta  i es veurà incrementa pel  
tipus de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent,  que li resulti d’aplicació. 

 
Article 5.- Gestió i recaptació 

La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques  seran  realitzades per les 
empreses que gestionen el servei, d’acord amb el que disposa el seu Reglament del servei, en 
el que es regulen les relacions entre l’entitat  prestadora del servei i les persones obligades al 
pagament, i s’hauran de fer efectives en els terminis establerts al mateix. 

 



 

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 

Disposició final 

La present ordenança, aprovada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25 
de febrer de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 d’agost de 2021 , entrarà 
en vigor conforme estableix l’article 70.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, i serà vigent mentre no 
sigui modificada o derogada pel ple de la corporació.” 

L’aprovació definitiva de l’Ordenança exhaureix la via administrativa. Contra aqueixa els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquest Ordre 
Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província. I tot això, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es 
considerin procedents. 
 

 

 

Antoni Masana i Ubach 

L’alcalde de Vacarisses 
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