ORDENANCES PRESTACIONS PATRIMONIALS 2022

ORDENANÇA PATRIMONIAL NÚM. 1
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI MUNICIPAL DE
PROVEÏMENT, SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I
SERVEIS COMPLEMENTARIS
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 proveïment, subministrament i distribució
d’aigua potable i d’altres serveis complementaris.
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació del servei de proveïment, subministrament i distribució
d’aigua potable i d’altres serveis complementaris, en el municipi de les Franqueses del
Vallès.
3. El servei esmentat, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta i
en la modalitat de concessió administrativa a través de la mercantil Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas Sau SA (SOREA SA - A08146367).
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de de proveïment,
subministrament i distribució d’aigua potable i d’altres serveis complementaris, 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. En conseqüència aquesta ordenança no és una ordenança fiscal.
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 de proveïment, subministrament i distribució
d’aigua potable i d’altres serveis complementaris.
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.
3. Tractant-se d’un servei de caràcter periòdic, per als successius exercicis, el naixement
de l’obligació tindrà lloc l’1 de gener de cada exercici.
Article 3. Obligats al pagament
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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 proveïment, subministrament i distribució d’aigua potable i d’altres serveis
complementaris, prestat per Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas Sau SA
(Sorea SA).
4. Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei
són les que es detallen seguidament:
a) SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
TARIFA DE SUBMINISTRAMENT
La tarifa de subministrament d’aigua consta d’una quota variable en funció del volum
d’aigua consumida mensualment, més un complement de tarifa pel finançament de les
obres d’abastament.
Mínim de consum a facturar 10 m³/ u.c /mes
Subministrament i distribució d’aigua




Fins a 10 m3 /unitat consum/mes
De 10 a 30 m3 /unitat consum/mes
Excés de 30 m3 /unitat consum/mes

Euros/m3 /mes
0,3485€/m3/mes
0,8789€/m3/mes
2,6015€/m3/mes

Complement de tarifa pel finançament de les obres de millora de l’abastament a la Garriga,
l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès i Canovelles




Fins a 10 m3 /unitat consum/mes
De 10 a 30 m3 /unitat consum/mes
Excés de 30 m3 /unitat consum/mes

0,0285€/m3/mes
0,0637€/m3/mes
0,1032€/m3/mes

TARIFA DE CONSERVACIÓ DE COMPTADOR
La tarifa de conservació consta d’una quota fixa de 0,30€/mes
b) PROVEÏMENT: INSTAL·LACIÓ D’EQUIP O APARELL DE MESURA I
ESCOMESA D’AIGUA POTABLE
DRETS PER CADA NOVA CONTRACTACIÓ. IVA Exempt
Drets per subministrament del comptador
Comptador DN 15

2022 (€)
84,68
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Comptador DN 20
Comptador DN 25
Comptador DN 30
Comptador DN 40
Comptador DN 50
Comptador DN 65
Comptador DN 80
Comptador DN 100
Drets per trasllat del comptador
Per trasllat del comptador
Drets per escomeses i/o condicionament de ramals
Ramal 30 mm
Ramal 40 mm
Ramal 50 mm
Ramal 60 mm
Ramal 80 mm
Ramal 100 mm

105,15
140,88
179,48
179,48
179,48
179,48
179,48
179,48
46,97
438,10
514,62
582,55
809,06
809,06
809,06

TARIFES D’ALTA
1. Tarifes per instal·lació de comptador
L’import a satisfer a l’entitat subministradora per l’abonat interessat és per
instal·lació de comptador per nova contractació de servei i serà el següent:
Domèstics i industrials

2022 (€)

Comptador DN 15

152,38

Comptador DN 20

212,74

Comptador DN 25

255,62

Comptador DN 30

298,64

Comptador DN 40

458,65

Comptador DN 50

710,25

Comptador DN 65

987,11

Comptador DN 80

1.165,84

Comptador DN 100

1.381,80

Aquests imports meritaran l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa
aplicable.
2. Tarifa per encreuament

Per cada 1ml addicional d’encreuament calçada (a partir de

2022 (€)
209,37
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2 ml de rasa)

Aquest import meritarà l'IVA corresponent de conformitat amb la normativa
aplicable.
3. Tarifes By-pass
L’import és per comptador d’indústria amb procés crític.
2022 (€)
1.754,78
2.046,88
2.540,14
3.034,60

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

Aquest import meritarà l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa
aplicable.
4. Tarifes contra-incendis
2022 (€)
380,71
392,66
562,66
707,31

Comptador DN 50
Comptador DN 65
Comptador DN 80
Comptador DN 100

Aquest import meritarà l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa
aplicable.
TARIFES PER ESCOMESA
L’import a liquidar per l’interessat no inclou la instal·lació del comptador. Inclou l’obra
civil, sense la portella.
Ramal 30 mm
Ramal 40 mm
Ramal 50 mm
Ramal 60 mm
Ramal 80 mm
Ramal 100 mm

2022 (€)
812,65
872,79
964,01
1.262,80
1.467,95
1.608,12

Aquests imports meritaran l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa aplicable.
TARIFES PER TREBALLS COMPLEMENTARIS
2022 (€)
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Trasllat del comptador
Reobertura del servei

85,07
46,18

Aquests imports meritaran l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa aplicable.
TARIFES PER FRAU
Frau per comptador
Frau per escomesa

2022 (€)
548,07
1.285,77

Aquests imports meritaran l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa aplicable.
TARIFES PER AMPLIACIONS DE LA XARXA
Per l’ampliació de xarxa s’aplicarà la base de preus actualitzada de l’Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya (ITEC) segons el paràmetres globals següents:
- Àmbit Preus: Barcelona
- Àmbit Plecs: Catalunya
- Divisa: Euro
- Volum d’obra: Urbanització PEM fins 0,402 M euros
2.
La determinació de les tarifes s’efectuarà en el marc de la Comissió de Seguiment
entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa concessionària SOREA SA.
Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per l’empresa concessionària, d’acord amb el que preveu el contracte de concessió formalitzat en el
seu dia entre les parts.
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
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en la sessió celebrada el dia 25 de
novembre de 2021, a les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor amb la seva publicació al
BOPB i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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