Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis
de distribució i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable.
Article 3. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General
Article 4. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes
passius hagin de satisfer.

https://bop.diba.cat

Article 2. Subjectes passius

Pàg. 74-309

subministraments siguin prestats per la companyia subministradora, en els termes especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
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€/m3

0,5798

€/m3/mes

0,1150

3

0,3200

aigua freàtica

€/m /mes

aigua xarxa

SUBM. DOMÈSTICS AFORAMENT
€/habitatge/mes
Quota de Servei
Tram 1 (0 a 9 m3/mes)
Consum

3

Tram 2 (més de 9m /mes)

7,5000

€/m3

0,9325

3

1,7198

€/m

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SUBM. MUNICIPALS

SUBM. DOMÈSTICS COMPTADOR
* El consum mitjà diari es calcularà sobre els consums facturats en
Quota de Servei (*1)
els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.
- Comptador domèstic
Habitatges amb consum mitjà ≤ a 500 l/dia

€/habitatge/mes

5,04

Habitatges amb consum mitjà > a 500 l/dia i ≤ a 1000

€/habitatge/mes

7,14
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SUBM. EN ALTA

Data 30-12-2019

Article 5. Tarifes

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
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ANUNCI
l/dia
9,84
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€/habitatge/mes

Tram 2 (de 5 a 9 m3/mes) (*2)
Consum

€/m3

0,7000

Tram 3 (de 9 a 18 m /mes)

3

€/m

1,7700

Tram 4 (més de 18 m3)

€/m3

2,1000

3

Pàg. 75-309

- Subm. Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal màxim diari 500 i 1000 l/dia a raó de
167l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
Tram 1 (0 a 5 m3/mes) (*2)
€/m3
0,3600

10,75

Ø 20 mm

€/abonat/mes

27,00

Ø 25 mm

€/abonat/mes

60,00

Ø 30 mm

€/abonat/mes

60,00

Ø 40 mm

€/abonat/mes

129,00

Ø 50 mm

€/abonat/mes

228,00

Ø 65 mm

€/abonat/mes

327,00

Ø 80 mm

€/abonat/mes

510,00

Ø 100 mm

€/abonat/mes

840,00

Ø 125 mm

€/abonat/mes

1.290,00

€/m3

0,5400

3

€/m

0,9800

€/m3

0,4800

3

0,8400

Data 30-12-2019

Quota de Servei (*1)

€/abonat/mes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SUBM. NO DOMÈSTICS COMPTADOR
Ø <20 mm

CVE 2019044854

- Subm. Domèstics familiars: Ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 3m3/mes, i
del tercer a raó de 6m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3

Consum
- Comercials, Industrials i Obres
Tram 1 (fins a 9 m3/mes)
Tram 2 (més de 9 m3/mes)
- Serveis Entitats sense ànims de lucre
Tram 1 (fins a 9 m3/mes)
3

Tram 2 (més de 9 m /mes)

€/m
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Habitatges amb consum mitjà > a 1000 l/dia

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

(*1) Els imports de les quotes fixes de servei, així com els límits de consum mensual de cada tram, corresponen a
30 dies.
(*2) Tarifa social: a aquells abonats que l’Agència Catalana de l’Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa
social en l’aplicació del cànon de l’aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 dels subministrament
domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3.

https://bop.diba.cat
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DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de desembre de 2010, va
entrar en vigor al dia 1 de gener de 2011 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, que es regirà per la
present Ordenança i per la vigent Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments
d’aigües residuals.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable és la prestació dels serveis d’evacuació d’aigües residuals i pluvials per la xarxa municipal de
clavegueram fins a les instal·lacions de sanejament o entorn receptor.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de
la Llei General Tributària a les quals es presta el servei d’evacuació d’aigües residuals i pluvials per la xarxa
municipal de clavegueram fins a les instal·lacions de sanejament o entorn receptor.
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5.2- TARIFES CLAVEGUERAM

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 30-12-2019

La darrera modificació ha estat la de l’article 5 amb efectes 1 de gener de 2018.

CVE 2019044854

L’obligació del pagament neix quan es realitza efectivament la prestació del servei i els períodes de pagament i totes
les actuacions al respecte es regiran pel vigent Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de
Mataró.

Pàg. 76-309

Article 6. Acreditament i període impositiu

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

-

La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de parcs i
jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de reg i
d’extinció d’incendis per al servei públic.

-

La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.

-

Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca
d’implantació en el seu territori.

Article 6. Quota tributària. BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Ø

La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de totes
les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o
subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.

Ø

Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:
-

-

La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de parcs i
jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de reg i
d’extinció d’incendis per al servei públic.
La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.
Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca
d’implantació en el seu territori.

DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, d’acord amb les següents regles:
Ø

Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que sigui
subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

Ø

En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador; instal·lacions de
recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum
no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en l’article 14
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Queden exemptes de l’aplicació de la taxa els consums corresponents als usos següents:
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Article 5. Exempcions

Data 30-12-2019

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 4. Responsables

B
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Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

Ø

En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AIGÜES DE MATARÓ, SA, la
base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del
consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes del
paràgraf segon anterior.

Ø

Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu defecte,
per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Subministraments domèstics

·

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador,
calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:
Subministraments a Serveis col·lectius de caràcter social

·

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador,
calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:
Subministraments No domèstics, Comercials, Ús comunitari, Industrials i Obres

0,50

0,50

Per als subministraments amb comptador, amb consums fins a 9 m3 mensuals, calculat
sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:
0,50
Per als subministraments amb comptador, amb consums superiors a 9 m3 mensuals,
calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:
0,50
Per als subministraments amb aforament, calculat sobre l’import del servei de
subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:

0,50
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de subministrament d’aigua del
període corresponent, que es defineix com al sumatori de l’import corresponent a la tarifa del servei d’aigua
potable més l’import de la conservació del comptador o aplicant la corresponent tarifa si es tracta d’aprofitaments
d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials, referit al consum d’aigua
efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, i segons els coeficients o els
preus que es detallen segons correspongui

https://bop.diba.cat

Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de l’apartat
anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de
cabals.

Pàg. 78-309

Ø

CVE 2019044854

i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats
per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Data 30-12-2019
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0,52 €./m3

En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat sobre l’import del servei
de subministrament d’aigua

Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la seva
inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l’escomesa segons els preus
vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa:
Inspecció prèvia a la connexió d’edificis, que disposin de claveguerons existents: 237,93 €.
IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ DE NOVES CONNEXIONS/ CLAVEGUERONS
Es preveu la construcció de sis tipus de claveguerons, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser els
més usuals.
·

·

·

·

·

·

Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària
màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.813,34 €. En longituds superiors es cobrarà 345,65 €
per metre lineal addicional.
Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària entre
1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.078,09 €. En longituds superiors es cobrarà 411,84 € per
metre lineal addicional.
Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària
màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.232,53 €.En longituds superiors es cobrarà 449,66 €
per metre lineal addicional.
Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària entre
1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.477,31 €. En longituds superiors es cobrarà 510,59 € per
metre lineal addicional.
Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una fondària
màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.521,44 €.En longituds superiors es cobrarà 523,20 €
per metre lineal addicional.
Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una fondària entre
1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.943,78 €. En longituds superiors es cobrarà 628,26 € per
metre lineal addicional.

En els supòsits no contemplats anteriorment, i per a connexions superiors a 8 metres lineals caldrà el càlcul d’un
pressupost personalitzat.
Article 7è. Acreditament i gestió
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IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM

Pàg. 79-309

0,50

Data 30-12-2019

- Coeficient multiplicador:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

·

- Tarifa de consum en €/m3
Subministraments Municipals

https://bop.diba.cat

Per als aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies (o d’instal·lacions de recollida de
les aigües pluvials)

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat que constitueix el seu fet imposable, i es
gestiona segons el que estableix l’Ordenança municipal d’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments
d’aigua residuals. .
Disposició final

La darrera modificació ha estat la de l’article 6è amb efectes d’1 de gener de 2018.

5.3.- PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A LA VENDA
D’AIGUA
PREUS COMPLEMENTARIS A LA TARIFES D'AIGUA

Drets de connexió boques incendis
- Boca Ø25 mm
- Boca Ø45 mm
- Per cada 20 sprinklers o fracció

394,37 €
589,98 €
589,98 €

Connexió de servei de 5 metres lineals de llargada màxima
- Ø 25 mm façana
- Ø 25 mm
- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 50 mm
- Ø 60 mm
- Ø 80 mm
- Connexió de servei d’obres
- Connexió de servei amb arqueta < Ø40

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

289,20 €
399,63 €
100,96 €

985,46 €
857,29 €
857,29 €
1.074,76 €
1.295,08 €
2.100,15 €
2.271,40 €
887,76 €
1.083,17 €
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Drets de connexió de servei
- Comptador Ø < 15 mm cabal màxim 2000 l/dia
- Comptador Ø < 20 mm cabal màxim 4000 l/dia
- Comptador amb cabals superiors a 4000 l/dia. Per cada 1000 l/dia

Data 30-12-2019

Tarifa sol·licitada

CVE 2019044854

Pàg. 80-309

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 4 de
novembre de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de desembre de 2010, entrarà en vigor el
dia 1 de gener de 2011 fins la seva modificació o derogació expressa.
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s/pressupost

Inst. aparells mesures i altes subministrament
Alta nou abonat amb aforament
Alta nou abonat Ø<20 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø20 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø25 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø30 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø40 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø50 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø65 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø80 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø100 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø>100 mm (inclou el comptador)
Alta nou abonat Ø 15 bonificat social (inclou el comptador)
Inspecció i precinte per alta o per ampliació del servei contra incendis
fins a un màxim de 4 boques
Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en la inspecció i
precinte per alta o ampliació del servei contra incendis
Desmuntar comptador, verificació oficial, col·locar comptador
provisional i recol·locació definitiva

CVE 2019044854

130,27 €

Data 30-12-2019

Inst. Joc de Claus addicional o treure platina i col·locar joc aixetes

26,27 €
33,73 €
55,21 €
70,26 €
93,14 €

90,44 €
180,88 €
225,05 €
399,11 €
573,15 €
679,37 €
1.190,47 €
1.353,47 €
1.516,48 €
1.797,27 €
s/pressupost
90,00 €
45,14 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Jocs de Claus i precinte
- Ø13 i 15 mm
- Ø20 mm
- Ø25 mm
- Ø30 mm
- Ø40 mm

Pàg. 81-309

Transformació d'aforament a comptador o de comptador col·lectiu comunitari a
comptador individual
- Connexió amb arqueta façana
60,00 €
- Connexió amb bateria interior
12,00 €
- Alta per transformació (inclou el comptador)
80,00 €

5,70 €
90,55 €

Despeses impagats
Pàgina 81

B

- Per a connexions de servei de més de 5 metres lineals

