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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE. 

ARTICLE 1   

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable, d'acord amb l'article 20.4.t) del Text Refós 
de la Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 57 del mateix text refós. 

ARTICLE 2   

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a la 
ciutat de Manresa. 

ARTICLE 3   

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referiex 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei de 
subministrament d'aigua potable a la Ciutat de Manresa. 

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles que disposin d'aforament, 
els quals podran repercutir, si escau, les quotes establertes sobre els respectius beneficiaris. 

ARTICLE 4   

Tindran dret a una reducció d'un terç de la tarifa els subjectes passius que acreditin tenir ingressos globals no 
superiors al salari mínim interprofessional mensual vigent en la data d'acreditació de la taxa, i els que, tot i 
tenir ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no són superiors a 230 
€/mes per resident. 

ARTICLE 5   

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

      

1 Domèstic   

      

1.1 Comptador   

      

1.1.1 Quota Servei (euros/trimestre)   

a) Tipus A 5,57

b) Tipus B-C 7,40

c) Tipus D-E 11,10

      

1.1.2 Tarifes (euros/m3)   

a) Fins 18 m3/trim. 0,2400

b) Més de 18 m3/trim. 0,4483
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

      

1.2 Aforament   

      

1.2.1 Quota Servei (euros/trimestre) 19,29

1.2.2 Tarifes (euros/m3) 0,3494

      

2 Industrial   

      

2.1 Quota Servei (euros/trimestre)   

  7-10 mm. 13,82

  13 mm. 18,39

  15 mm. 27,64

  20 mm. 46,04

  25 mm. 69,00

  30 mm. 92,11

  40 mm. 184,34

  50 mm. 276,55

  65 mm. 368,64

  80 mm. 460,88

  100 mm. 645,20

  125 mm. 1013,98

      

2.2 Tarifes (euros/m3)   

  Fins límit indicat 0,2400

  Més del límit indicat 0,4483

      

3 Municipal   

      

3.1 Quota Servei (euros/trimestre)   

  S'aplicarà un 10% sobre les quotes de servei   

3.2 Tarifes (euros/m3) 0,2400

      

4 Comptadors obres   

      

4.1 Quota Servei (euros/trimestre)   

  
En funció del calibre del comptador segons taula dels comptadors 
industrials   
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

      

4.2 Tarifes (euros/m3)   

  Fins 18 m3/trim. 0,2400

  Més de 18 m3/trim. 0,4483

      

5 En Alta   

      

5.1 A River Park 0,2400

5.2 A Callús 0,2400
 

ARTICLE 6 
 
El servei es prestarà a través de l'empresa pública municipal Aigües de Manresa, S.A., la qual realitzará el 
cobrament de les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes d'aquesta ordenança, d'acord amb el que 
disposa el Reglament d'Obres, Activitat i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, i la normativa que pugui fixar l'Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
L'aplicació de les tarifes que s'aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la seva aprovació per la 
Comissió de Preus de Catalunya, conforme preveuen el RD 386/1978 de 23 de juny i el Decret 149/1988, de 
28 d'abril. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i continuarà en vigor mentre 
no s'acordi la seva modificació o derogació. 


