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Número de registre 1865

AJUNTAMENT DE LLEIDA
Anunci relatiu a la publicació de l’Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel
servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram
Havent estat adoptat per l’Ajuntament Ple, en data 9 d’octubre de 2020, l’aprovació inicial de l’acord
d’imposició i el text de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària en
concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, els quals son
gestionats per Aqualia, considerant-lo aprovat amb caràcter definitiu en no haver-se presentat cap
reclamació, en compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
es fa públic l’acord definitiu adoptat per aquest Ajuntament i el text de l’Ordenança reguladora.
Acord adoptat en sessió Plenària, de data 9 d’octubre de 2020:
“Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua
potable i clavegueram
Vist l’expedient tramitat per a la imposició de la prestació patrimonial de caràcter no tributària en concepte
de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de
l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per Aqualia, l’informe del Secretari i de
l’Interventor i el dictamen de la Comissió d’Economia.
Segons allò disposat a l’article 15 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’acorda:
1r. Aprovar inicialment l’acord d’imposició de la prestació patrimonial de caràcter no tributària en concepte de
tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua
en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per Aqualia.
2n. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària en
concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i d’altres serveis del cicle
integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per Aqualia.
3r. Sotmetre l’acord d’imposició i Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tauler d’anuncis del l’Ajuntament, pel termini de trenta dies
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament
sense necessitat d’acord exprés del Ple.
4t. Sol·licitar de la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes contingudes a l’Ordenança,
ajuntant la documentació que sigui necessària.
5è. Facultar el Sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.”
Text de l’Ordenança reguladora:
Exposició de motius
L’Ajuntament de Lleida té atribuïda com a competència pròpia i servei obligatori en virtut dels articles 25.2 c)
i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i articles 66.3 l) del Decret
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legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
subministrament d’aigua potable. Es tracta d’un servei de caràcter essencial reservat a favor de les entitats
locals, corresponent al Ple determinar la forma específica de gestió del servei (article 86 LBRL).
Tot i que l’Ajuntament és el propietari del servei, d’acord amb el que estableix l’article 113 del Decret de 17
de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, en virtut d’acord Ple
de data 30 de juliol de 1993, l’Ajuntament de Lleida va acordar, prèvia tramitació del procediment legalment
establert, adjudicar a l’entitat FCC i Seragua, SA, Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1.982, de 26 de maig
“abreujadament Aigües de Lleida UTE”, el contracte de concessió de l’explotació del servei d’abastament i
sanejament al terme municipal de Lleida, un servei que va continuar gestionant, en virtut de la prorroga
signada en data 27 de setembre de 2012.
Mitjançant Decret d’Alcaldia, de data 16 de desembre de 2013, es va autoritzar la cessió del contracte de
concessió a “Aqualia Gestión Integral del Agua, SA” (en endavant concessionària) restant subrogada en tots
els drets i obligacions de l’esmentat contracte així com de la seva posterior pròrroga.
Així mateix, de conformitat amb l’article 16 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures fiscals i
de promoció urgents i liberalització de l’activitat econòmica, l’autorització del preu del subministrament
d’aigua a l’habitatge passen a ser competència de les comissions autonòmiques de preus.
A Catalunya, però, la competència sobre l’autorització de determinats preus, entre ells el de l’aigua, ja va ser
transferida per Reial Decret 1386/1978 de 23 de juny de traspàs de competències de l’administració de
l’estat a la Generalitat en matèria de comerç.
La Generalitat te regulat el règim procedimental de preus autoritzats i comunicats en el Decret 149/1988 de
28 d’abril i en el seu títol I es refereix a la implantació i modificació de tarifes dels serveis de competència
local, subjectes al règim d’autorització prèvia establint com a òrgan competent a la Comissió de Preus de
Catalunya.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb
les seves disposicions finals, novena onzena i dotzena s’introdueixen determinades modificacions a
determinades normes tributàries afegint un nou punt c) a l’article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del règim
jurídic de taxes i preus públics (disposició final novena), donant nova redacció a la disposició addicional
primera de la Llei 58/2003, de 17 de (desembre, General Tributària ( disposició final onzena) i afegir un nou
apartat a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes locals (disposició final dotzena).
Pel que fa a l’àmbit local, tal i com es diu al nou paràgraf 6 de l’article 20 del Text Refós de la Llei d’hisendes
locals, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament i pagades pels ciutadans per a la
prestació del servei de distribució d’aigua, que es prestin de forma directa mitjançant persona privada o
mitjançant gestió indirecta tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i
s’hauran de regular per Ordenança, i per la seva aprovació es necessari l’informe preceptiu de la Comissió
de Preus de la Generalitat per a tarifes de serveis de competència local subjectes al règim d’autorització
prèvia.
ORDENANÇA
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua
potable i clavegueram
Article 1. Naturalesa i fonament
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A partir de les facultats atorgades pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i 105.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora del règim local, i d’acord amb els apartats 4 i 6 de l’article 20 text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb el que
estableix el nou paràgraf 6 del disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de
la sector públic, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei
de subministrament i distribució d’aigua potable i clavegueram, prestats en règim de concessió
administrativa, i que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Objecte del servei
Constitueix la prestació dels serveis coberts per aquesta Ordenança el subministrament i distribució d’aigua
potable i el clavegueram.
L’esmentat servei, que és de titularitat municipal, es presta actualment en forma de gestió indirecta d’acord
amb els termes del contracte de concessió vigent.
Article 3. Persones obligades a pagar la prestació
Estan obligats a pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquesta
Ordenança les persones físiques o jurídiques usuaris del servei de subministrament d’aigua i clavegueram
prestat per la concessionària i, en particular, qui sigui titular d’un contracte de subministrament d’aigua
potable i clavegueram, o sol·licitud de connexió a la xarxa publica així com aquelles altres figures a que es
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Article 4. Tarifes
Les quotes a satisfer es determinaran mitjançant l’aplicació de les tarifes establertes a l’annex d’aquesta
Ordenança.
Sobre la quota final, resultant de l’aplicació de les tarifes, s’aplicarà el tipus de gravamen de l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA) vigent que li sigui d’aplicació.
Article 5. Revisió de les tarifes
Les tarifes es revisaran en els termes del contracte vigent, mitjançant la tramitació corresponent.
Article 6. Meritació
1. Es merita la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i neix l’obligació de pagament, des de
l’atorgament del corresponent contracte i inici del subministrament.
2. En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del període establert en cada
cas.
Article 7. Normes de gestió
1. La gestió l’ha de dur a terme la concessionària d’acord amb el que estableix el contracte de concessió
vigent.
2. Aquests són els drets dels usuaris:
a) Rebre el servei en les condicions estipulades.
b) Sol·licitar la intervenció de l’autoritat municipal o autonòmica competent quan es produeixin irregularitats o
anomalies en el prestació del servei, d’acord amb les respectives competències.
c) Qualsevol altre que el reconegui de la legislació aplicable.
3. Aquestes són les obligacions dels usuaris:
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a) Abonar les tarifes o quotes legalment establertes exigides per la concessionària del servei.
b) Facilitar al personal de la concessionària l’accés als punts de consum per a la verificació i pràctica de les
operacions necessàries.
c) L’usuari no podrà en cap cas subministrar aigua a persones o instal·lacions diferents de les que van ser
objecte del contracte o facilitar la seva extracció per aquells que no tenen dret, han d’evitar el frau que es
pugui produir a causa de negligència o falta de vigilància i abstenir-se de dur a terme manipulacions dels
dispositius de mesurament.
d) Facilitar a la concessionària la realització de les obres de conservació de les instal·lacions que puguin ser
necessàries.
e) Ser responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per la seva conducta a les instal·lacions o
a terceres persones o coses.
4. Facultats de la corporació municipal:
a) Com a usuari del servei, la corporació municipal assumirà tots els drets i deures que, li corresponguin
d’acord amb les condicions de la concessió i amb les excepcions que existeixin a la mateixa.
b) Pel que fa al servei objecte d’aquesta Ordenança, la corporació municipal té la facultat de controlar el
desenvolupament d’aquest servei, dictant normes per la seva millora.
c) Correspon a la corporació municipal totes les facultats que reconeguin a les entitats locals el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals i la resta de la legislació que li sigui d’aplicació així com les que
també li reconegui el contracte de la concessió.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions de caire reglamentari, les ocultacions i actes de frau seran sancionats d’acord amb el que
estableixen les disposicions vigents, previ la formació del corresponent expedient sancionador.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2021 i si la seva publicació és
posterior, a l’endemà de la publicació, i continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents.
Annex
Tarifes
AIGUA
CONSUM DOMÈSTIC
Bloc I (0-9 m3/usuari i mes)
Bloc II (9-15 m3/usuari i mes)
Bloc III (15-18 m3/usuari i mes)
Bloc IV (>18 m3/usuari i mes)
Quota fixa
Consum en alta
Bloc social
CONSUM INDUSTRIAL
Bloc I (0-12 m3/usuari i mes)
Bloc II (12-27 m3/usuari i mes)
Bloc III (mes de 27 m3/usuari i mes)
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0,5606 €
0,7179 €
1,1992 €
1,3498 €
6,7362 €
0,5606 €
0,4802 €
0,6045 €
0,7704 €
1,3375 €
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Quota fixa (segons calibre)
13
20
25
30
40
50
65
80
100

6,74 €
20,21 €
20,21 €
20,21 €
40,42 €
40,42 €
40,42 €
80,83 €
80,83 €
CLAVEGUERAM

CONSUM DOMÈSTIC
Bloc I (0-9 m3/usuari i mes)
Bloc II (9-15 m3/usuari i mes)
Bloc III (15-18 m3/usuari i mes)
Bloc IV (>18 m3/usuari i mes)
Quota fixa
Bloc social
CONSUM INDUSTRIAL
Bloc I (0-12 m3/usuari i mes)
Bloc II (12-27 m3/usuari i mes)
Bloc III (mes de 27 m3/usuari i mes)
Quota Fixa (segons calibre):
13
20
25
30
40
50
65
80
100

0,2200 €
0,2200 €
0,2640 €
0,2640 €
0,5000 €
0,1980 €
0,2200 €
0,2552 €
0,2640 €
0,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
6,00 €

Aquesta Ordenança reguladora, entrarà en vigor al dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província i romandrà en vigor fins que no es modifiqui o es derogui.
Contra l’esmentada aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció del Contenciós, en un termini de dos mesos
comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Lleida
Digitally Pueyo
signed by
eL’alcalde, Miquel
i París
BOP
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