
	

ORDENANÇA NÚMERO 28 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE 
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA  
 
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 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 subministrament d’aigua, en el municipi dels 
Hostalets de Pierola. 
 
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma directa a través de 
la mercantil HOSERPI, S.L. 
 
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de subministrament 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 subministrament d’aigua. 
 
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 
 
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 
subministrament d’aigua, prestat per l’empresa municipal de serveis Hoserpi, S.L. 
 
Article 4.- Tarifes 
 
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són 
les que es detallen seguidament:  
 
Manteniment Manteniment 

comptadors  
€ / m3 consumit 

 i escomeses Fins a 10 m3 11 – 30 m3 Superior a 30 m3 
9,50 € / mes 1,00 € / mes 0,90 1,30 2,00 

 
Drets de connexió       200,00 
Reinstal·lació comptador amb escomesa existent                                 90,00 



	

Tall de suspensió per impagament         90,00 
Regularització tècnica de frau en subministrament       90,00 
Verificació de comptador        75,00 
Despeses administratives de reclamació i devolució de deute          3,00* 
*Despeses bancàries a part 
 
Tarifes treballs operaris: 
 
- Operari oficial 1a ...... 26,00 € / hora* 
- Operari oficial 2a ...... 24,00 € / hora* 
- Operari peó ............... 20,00 € / hora* 
* Servei mínim 1 hora 
 
També es cobrarà el cost del material necessari per dur a terme els treballs anteriorment 
descrits i també el manteniment. 
 
2. S’aplicarà una reducció de la tarifa als subjectes passius que compleixin qualsevol dels 
següents requisits: 
 
a) Per unitats familiars de 1 o 2 membres, quan es doni situació d’escassa capacitat 

econòmica, ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, 
excepte que un o els dos membres de la unitat familiar es trobi en situació de discapacitat 
física, psíquica o sensorial de més del 33%, que s’ampliarà a 2 vegades del salari mínim 
interprofessional. 
 

b) Per unitats familiars de 3 o més membres, quan es doni situació d’escassa capacitat 
econòmica, ingressos anuals inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional, 
excepte que un o més membres de la unitat familiar es trobi en situació de discapacitat 
física, psíquica o sensorial de més del 33%, que s’ampliarà a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional. 

 
c) Per aquells usuaris del servei que tinguin sol·licitat i concedit per part de l’Agència 

Catalana de l’Aigua l’anomenat “Cànon Social”. 
 
La tarifa de l’apartat anterior es reduirà al següent: 
 
Manteniment Manteniment 

comptadors 
€ / m3 consumit 

 i escomeses Fins a 10 m3 11 – 30 m3 Superior a 30 m3 
2,50 € / mes 1,00 € / mes 0,90 1,30 2,00 

 
Drets de connexió                          200,00 
Reinstal·lació comptador amb escomesa existent                             90,00 
Tall de suspensió per impagament        90,00 
Regularització tècnica de frau en subministrament       90,00 
Verificació de comptador      75,00 
Despeses administratives de reclamació i devolució de deute     3,00* 
*Despeses bancàries a part 
 
Tarifes treballs operaris: 
 
- Operari oficial 1a ...... 26,00 € / hora* 
- Operari oficial 2a ...... 24,00 € / hora* 
- Operari peó ............... 20,00 € / hora* 



	

* Servei mínim 1 hora 
 
També es cobrarà el cost del material necessari per dur a terme els treballs anteriorment 
descrits i també el manteniment. 
 
Per gaudir de les esmentades tarifes reduïdes s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud, còpia de la 
última declaració d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar, o acreditació de la 
innecessarietat de dur-la a terme de tots els membres de la unitat familiar. 
 
I acreditació de que és l’habitatge habitual, considerant-se com a tal aquell que figura com a 
domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. 
 
3. Tarifa per escomesa contra incendi: 
 
Manteniment Manteniment 

comptadors 
€ / m3 consumit 

 i escomeses Fins a 10 m3 11 – 30 m3 Superior a 30 m3 
9,00 € / mes 1,00 € / mes 0,80 0,80 0,80 

 
La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb les següents normes: 
-Reglament del servei de proveïment d’aigua potable dels Hostalets de Pierola. 
-Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats. 
 
3. 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 
l’empresa municipal de serveis Hoserpi, S.L., d’acord amb el que disposa el Reglament del 
servei de proveïment d’aigua potable dels Hostalets de Pierola, 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 següents terminis: 
 
Factura bimestral a mesos vençuts. 
 
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 provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 21 d’octubre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 16 de desembre de 
2019, regirà des del dia 1 de gener de 2020 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 


