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ORDENANÇA REGULADORA NÚM 52 

 
DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI 

RELATIVA AL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

Article 1r.- 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 a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable 
al municipi de Moià. 

 
2. L’objecte d’aquesta ordenança no fiscal és regular la prestació patrimonial de 
caràcter públic no tributari corresponent a la prestació del servei d’abastament d’aigua 
potable en el municipi de Moià. 

 
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona actualment de forma indirecta a 
través de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA. 

 
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei d’abastament d’aigua 
potable, 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 2n.- 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 d’abastament d’aigua potable. 

 
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 3r.- Obligats al pagament 
 

1. 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 
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usuàries del servei d’abastament d’aigua potable prestat per la Societat Municipal 
d’Aigües de Moià SA i, en particular, qui sigui titular d’un contracte de subministrament 
d’aigua potable o sol·licitant de la connexió.  

 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin 
sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del 
immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. Els 
substituts del contribuent podran repercutir les quotes dels preus sobre el beneficiaris. 

 
3. Els obligats tributaris dels preus de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 
Article 4t.- Tarifes 

 
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del 
servei són les que es detallen seguidament:  
 

Tarifa primera. Subministrament d'aigua 

 

Tarifa 1.1 Quota fixe de servei 

1.1.1 Ús 
domèstic 

Quota fixa domèstic (1): 
▪ Ús domèstic resta 

habitatges       
▪ Ús domèstic  amb un 

sol comptador (per 
habitatge)  

▪ Ús domèstic terreny, 
horts, ctat. de veïns 

Comptador DN13 24,4402€/trimestre  

Comptador DN15 24,4402€/trimestre  

Comptador DN20 24,4402€/trimestre  

Comptador DN25 24,4402€/trimestre  

Comptador DN30 24,4402€/trimestre  

Comptador DN32 24,4402€/trimestre  

Comptador DN40 24,4402€/trimestre  

Comptador DN50 24,4402€/trimestre  

   

Quota fixa domèstic tarifa 
social * 

Quota fixa 
domèstic (1) 

75% de la quota 
fixa domèstica (1) 

Comptador DN15 18,3302€/trimestre 

   

Quota fixa domèstic (2):  
▪ Ús domèstic torre o 

habitatge aïllat  
▪ Ús domèstic, 

terreny, hort aïllat 
 

Comptador DN13 30,4459€/trimestre  

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

Comptador DN20 30,4459€/trimestre  

Comptador DN25 30,4459€/trimestre  

Comptador DN30 30,4459€/trimestre  

Comptador DN32 30,4459€/trimestre  

Comptador DN40 30,4459€/trimestre  

Comptador DN50 30,4459€/trimestre  
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1.1.2 Ús 
comercial / 
Industrial 

Quota fixa comercial (1) 
(Com1) 
El Consum d’aigua no 
forma part del procés de 
producció 

Comptador DN13 30,4459€/trimestre  

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

Comptador DN20 30,4459€/trimestre  

Comptador DN25 30,4459€/trimestre  

Comptador DN30 30,4459€/trimestre  

Comptador DN32 30,4459€/trimestre  

Comptador DN40 30,4459€/trimestre  

Comptador DN50 30,4459€/trimestre  

   

Quota fixa Comercial (2) 
(Com2) 
El Consum d’aigua forma 
part del procés de 
producció. 

Comptador DN13 30,4459€/trimestre  

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

Comptador DN20 30,4459€/trimestre  

Comptador DN25 30,4459€/trimestre  

Comptador DN30 30,4459€/trimestre  

Comptador DN32 30,4459€/trimestre  

Comptador DN40 30,4459€/trimestre  

Comptador DN50 30,4459€/trimestre  

  

Quota fixa industrial (1) Comptador DN13 30,4459€/trimestre  

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

Comptador DN20 30,4459€/trimestre  

Comptador DN25 30,4459€/trimestre  

Comptador DN30 30,4459€/trimestre  

Comptador DN32 30,4459€/trimestre  

Comptador DN40 30,4459€/trimestre  

Comptador DN50 30,4459€/trimestre  

  

Quota fixa industrial 
provisional 

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

   

1.1.3 Ús 
agropecuari 

Quota fixa agropecuari (1) Comptador DN13 30,4459€/trimestre  

Comptador DN15 30,4459€/trimestre  

Comptador DN20 30,4459€/trimestre  

Comptador DN25 30,4459€/trimestre  

Comptador DN30 30,4459€/trimestre  

Comptador DN32 30,4459€/trimestre  

Comptador DN40 30,4459€/trimestre  

Comptador DN50 30,4459€/trimestre  

1.1.4 Ús 
Municipal 

Quota fixa Municipal                                                   0,0000€ 
 

 
 

Tarifa 1.2. Tarifa de subministrament 

1.2.1 Ús Domèstic 1er bloc fins a 30m3/trimestral 0,2980€/m3 
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2on bloc de 31m3  a 60m3/trimestral 0,6303€/m3 

3r bloc de 61m3 a 120m3/trimestral 1,3570€/m3 

Excés de 120 m3/trimestral 2,9617€/m3 

  

1.2.2 Ús domèstic 
tarifa social* 

Reducció del 50% de la tarifa vigent del 1er i 2on bloc del 
consum de l’aigua 

 1er bloc fins a 30m3/trimestral 0,1490€/m3 

2on bloc de 31m3  a 60m3/trimestral 0,3152€/m3 

3r bloc de 61m3 a 120m3/trimestral 1,3570€/m3 

Excés de 120 m3/trimestral 2,9617€/m3 

   

1.2.3 Ús comercial 
1 (COM 1) i 
comercial 2  (COM 
2) 

Ús  comercial (1) 
(COM 1) 
 

1er bloc comercial 1  
fins a 
30m3/trimestre 

0,2980€/m3 

2on bloc comercial 2 
de 31m3  a 
60m3/trimestre 

0,6303€/m3 
 

3r bloc  comercial 3  
Excés de 60m3 

0,7222€/m3 
 

   

Ús comercial (2) 
(COM 2) 
 

1er bloc comercial 1 
fins a 
30m3/trimestre 

0,2980€/m3 
 

2on bloc comercial 2 
de 31m3  a 
60m3/trimestre 

0,6303€/m3 
 

3r bloc comercial 3 
excés de 60m3 

0,7222€/m3 
 

   

1.2.4 Ús Industrial 
 

1er bloc Industrial (1) fins a 
600m3/trimestre 

0,8365€/m3 
 

2on bloc Industrial (2) excés de 
600m3/trimestre 

 0,8365€/m3 
 

   

1.2.5 Ús 
Agropecuari 
 

1er bloc agropecuari 1 fins a 
30m3/trimestre 

0,2980€/m3 

2on bloc agropecuari 2 de 31m3  a 
60m3/trimestre 

0,6303€/m3 

3r bloc agropecuari 3 excés de 60m3     0,7077€/m3 

   

1.2.6 Fuita Fuites  0,3882€/m3 

   

1.2.7 Ús Municipal Consum Municipal 0,0000€/m3 
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Tarifa segona. Connexions i d’altres  

Tarifa 2.1 Drets de connexió 330,00 € 

Tarifa 2.2 Drets de reconnexió per manca de pagament 165,00 € 

 
2. Els blocs corresponents a les tarifes d’ús domèstic de subministrament (en funció 
del nombre d’habitants empadronats a l’habitatge (Tarifa 1.2) són els següents: 

 
Persona 

per BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3  BLOC 4 
habitatge M3/TRIM M3/TRIM M3/TRIM M3/TRIM 

0-3 Fins a 30 De 31 fins a 60 De 61 fins  a 120 Més de 120 

4 Fins a 40 De 41 fins a 75 De 76 fins  a 135 Més de 135 

5 Fins a 50 De 51 fins a 90 De 91 fins  a 150 Més de 150 

6 Fins a 60 De 61 fins a 105 De 106 fins  a 165 Més de 165 

7 Fins a 70 De 71 fins  a 120 De 121 fins  a 180 Més de 180 

n Fins a (10*n) De > (10*n) fins a 
(15*n)+15 

De > (15*n)+15 fins 
a (15*n+75) 

Més de (15*n+75) 

 
Per a l’ampliació dels blocs de la present tarifa s’haurà de tramitar la sol·licitud a la 
Societat Municipal d’Aigües de Moià S.A. mitjançant model normalitzat, havent d’estar 
tots els membres beneficiaris de la unitat familiar empadronats en el mateix habitatge 

 
La Societat Municipal d’aigües de Moià S.A. realitzarà anualment comprovació que es 
mantinguin les dades declarades mitjançant consulta del padró municipal.  

 
3. Els/les beneficiaris/es de les quotes domèstiques socials (*), tant fixes com de 
subministrament, estan definits a l’article 5. 
 
4. La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb la normativa legalment 
aplicable i amb el Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua. 

 
5. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada 
pel tipus de gravamen de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) vigent, que li resulti 
d’aplicació. 

 
Article 5è.- Beneficiaris/es quota domèstica tarifa social 
 
1. Són beneficiàries/es d’aquesta tarifa, tant en les quotes fixes com de 
subministrament, les persones titulars de pòlisses o contractes de subministrament 
d’aigua que s’incloguin en algun dels col·lectius següents: 
 

• Pensionistes  del sistema de la seguretat social no contributiu per jubilació, 
jubilació per invalidesa i invalidesa. 
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• Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu i de l’assegurança 
obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) de més de seixanta anys que cobren 
la pensió mínima per jubilació o viduïtat, sempre que els ingressos totals de la 
unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% 
d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon. 

• Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu que cobren la pensió 
mínima en concepte d’incapacitat permanent, sempre que els ingressos totals 
de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat 
per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya incrementat en un 30% 
d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon. 

• Perceptors/es de les prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre 
determinades situacions de necessitats bàsiques establertes per la Llei 
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

• Perceptors/es de fons procedents dels règims a extingir següents: fons 
d’assistència social (FAS) i Fons de la Llei general de la discapacitat (LGD) 
aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

• Famílies amb tos els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre 
que els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues 
vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, 
incrementat en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir 
del segon. 

• Destinataris/es dels fons de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania. 

• Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,  o a 
les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de 
l’Administració competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol 
altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis 
determinin. 

 
2. Per gaudir de la tarifa social s’haurà de tramitar la sol·licitud a la Societat Municipal 
d’Aigües de Moià S.A. mitjançant model normalitzat, havent d’estar tots els/les 
membres beneficiaris/es de la unitat familiar empadronats/des en el mateix habitatge.  
 
El/la beneficiari/a de la tarifa social tindrà l’obligació de comunicar en el termini màxim 
de 15 dies qualsevol canvi de circumstàncies que es produeixi i que suposi una 
alteració de les condicions per les qual li ha estat atorgada la bonificació.  
 
L’incompliment d’aquesta obligació, així com la modificació de les condicions que 
permeten gaudir-la, comportaran la pèrdua dels dret amb efectes a partir del període 
impositiu següent que sigui posat a cobrament. 
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3. Tots/es els/les beneficiaris/es de la tarifa social han d’acreditar que es troben dins 
un dels col·lectius exposats en els apartats anteriors 
 
Article 6è.- Gestió i recaptació 

 
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per 
la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA, d’acord amb el que disposa el Reglament 
del servei d’aigua potable de Moià, en el que es regulen les relacions entre l’entitat 
prestadora del servei i les persones obligades al pagament. 

 
Article 7è.- Actualització de les tarifes 
 
1. Les tarifes establertes en aquesta ordenança s’actualitzaran anualment per tenir en 
compte l’evolució dels costos mitjançant la següent formula polinòmica d’actualització 
automàtica: 
 

 
 
Les variables són: 
 
T/To = 1 + tant per 1 d’augment de la tarifa 
P/Po = 1 + tant per 1 d’augment del cost de la mà d’obra 
 
Ponderació: del 84% en relació amb el cost del personal propi (índex de preus de 
consum (IPC) de Catalunya de l’INE); i del 16% en relació amb el cost dels treballs 
realitzats per tercers (índex d’aplicació: cost laboral per hora treballada de l’INE). 
 
A/A0 = 1 + tant per 1 d’augment del cost de producció d’aigua. 
 
Ponderació: del 75% en relació amb el cost de compra d’aigua (índex d’aplicació: tarifa 
mitjana de venda d’aigua en alta); del 25% en relació amb el cost de l’energia elèctrica 
(índex d’aplicació: tarifa del kWh (tarifa 2.1, ús industrial, alta tensió, mitjana 
utilització). 
 

T = 0,438 x P +0,339 x A +0,094 x M +0,129 x G

T0 P0 A0 M0 G0

T/T0 Pressupost any actual / Pressupost any anteior

P/PO Personal propi i treballs per tercers any actual/Personal propi i treballs per tercers any anteior

A/A0 Energia elèctrica any actual/Energia elèctrica any anterior

M/M0 Cost materials i treballs conservació, combustible any actual/Cost materials i treballs conservació, combustible any anterior

G/G0 Cost despeses generals any acutal/Cost despeses generals any anterior
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M/M0 = 1 + tant per 1 d’augment del cost dels materials i treballs de conservació. 
 
Ponderació: del 85% en relació amb el cost dels materials i treballs de conservació 
(índex general de preus industrials (IPRI) de l’INE); del 15% en relació amb el cost del 
combustible (índex grups especials, carburants i combustibles de l’INE) 
 
G/G0 = 1 + tant per 1 d’augment del cost de les despeses administratives i generals. 
 
Índex de preus de consum (IPC) de Catalunya de l’INE. La base d’aplicació són les 
tarifes vigents l’any 0. 
Els índexs utilitzats corresponen als darrers publicats un mes abans de la resolució i 
els del moment 0 corresponen als dotze mesos anteriors. 
 
Les ponderacions de les variables s’hauran d’ajustar anualment d’acord amb els 
increments dels preus dels factors. 
 
2. Abans de la finalització de cada exercici, per acord de Ple i a proposta del gestor 
del servei, s’establiran les tarifes que resulten de l’aplicació de la formula 
d’actualització automàtica establerta en aquest article i es publicaran al tauler 
electrònic de l’Ajuntament de Moià, així com al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
3. Les noves tarifes resultants de l’actualització automàtica establerta en aquest article 
entraran en vigor el dia 1 de gener de cada exercici, sempre que hagin estat aprovades 
i publicades en el tauler electrònic de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. Quan l’acord que correspongui i les publicacions esmentades no s’hagin 
pogut efectuar abans de l’1 de gener, les noves tarifes entraran en vigor l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Article 8è.- Modificació de les tarifes  
 
Sens perjudici de l’actualització automàtica prevista en l’article anterior, l’Ajuntament 
de Moià podrà modificar les tarifes mitjançant l’aprovació d’un expedient de 
modificació d’aquesta ordenança, que haurà de sotmetre’s a informe de la Comissió 
de Preus de Catalunya. 
 
 
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 
 
  

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 
 

  

 

2022- Ord. Reguladora núm. xx – Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel 

servei d’abastament d’aigua potable 

 

Foli 9 de 9 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 

 
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 30 de novembre de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data 

2 de febrer de 2023 entrarà en vigor al dia següent al de publicació del seu text íntegre 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o 

derogació expressa. 
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