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CAPÍTOL PRIMER - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit de l’ Ordenança
1.1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua i de
clavegueram en el municipi de Vilafranca del Penedès. Aquests serveis públics, de titularitat municipal,
els presta i els gestiona en règim de dret privat l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU, de
conformitat amb allò que preveu la legislació vigent. Quant al servei de subministrament o proveïment
d’aigua, és aplicable el Reglament regulador del servei, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès el dia 12 de maig de 1998.
1.2. Les tarifes esmentades seran aplicables també, seguint-se el procediment legalment establert,
respecte de les persones usuàries corresponents a altres municipis en els quals l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SAU porti a terme la prestació dels serveis.
Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes
2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica per la
prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable i per la utilització del servei de
clavegueram.
2.2. No és objecte de les tarifes que aquesta Ordenança regula la venda de productes aliens a l’aigua.
2.3. La tarifa regulada en aquesta Ordenança té la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari, d’acord amb allò que disposa l’article 20.6 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals. La tarifa o prestació és un ingrés propi de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca,
SAU, en tant que gestora dels serveis.
Article 3. Persones obligades al pagament
3.1. Estan obligades al pagament de les tarifes a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU, en
qualitat de beneficiàries dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de
subministrament d'aigua i clavegueram, subscrits amb l’esmentada Empresa, de conformitat amb el
Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d’aigua, així com les persones usuàries del
servei de clavegueram que també gestiona l’Empresa.
3.2. La tipologia d’usuaris, amb independència de la forma de subministrament, bé mitjançant
comptador o pel sistema d’aforament, és:
a) Ús domèstic
b) Ús comercial
c) Ús industrial
d) Ús municipal
e) Ús obres / provisionals
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Article 4. Naixement de l'obligació
4.1. L'obligació de satisfer la tarifa a l’Empresa neix en el moment en què s'inicia la prestació dels serveis
de subministrament d'aigua i de clavegueram.

CAPÍTOL SEGON - ESTRUCTURA DE LA TARIFA
Article 5. Tarifa pel subministrament d’aigua i clavegueram mitjançant comptador
5.1. La tarifa pel subministrament d’aigua, en el sistema de comptador, és binòmica i comprèn una
quantitat alçada modulada amb criteris objectius, i una part variable modulada en funció del volum
d'aigua subministrat.
5.2. La tarifa pel servei d’aigua a càrrec dels titulars està diferenciada segons l’ús del subministrament.
5.2.1. Tarifa per a ús domèstic.
En el cas dels subministraments d’ús domèstic amb comptador que es donin d’alta o bé ja estiguin
donats d’alta del servei de factura electrònica els serà d’aplicació un descompte del 5% de la quota fixa
durant un any.
5.2.1.1 Ús domèstic
a). Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
dimensionament del comptador: entre 13 i 30 mm (5,6366 €/mes) i més de 30 mm (24,2020 €/mes).
b). Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
consum mesurat en trams:
3
3
. Primer bloc (fins a 6 m /mes) ...............................................................
0,5058 €/m
3
3
0,7884 €/m
. Segon bloc (de 7 a 12 m /mes) .............................................................
3
3
. Tercer bloc (de 13 a 18 m /mes) ..........................................................
1,2759 €/m
3
3
. Quart bloc (més de 18 m /mes) ...........................................................
1,8919 €/m
5.2.1.2 Ús domèstic (tarifa social)
a). Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
dimensionament del comptador: entre 13 i 30 mm (1,4092 €/mes).
b). Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
consum mesurat en trams:
3
3
. Primer bloc (fins a 6 m /mes) ...............................................................
0,5058 €/m
3
3
. Segon bloc (de 7 a 12 m /mes) .............................................................
0,5058 €/m
3
3
. Tercer bloc (de 13 a 18 m /mes) ..........................................................
1,2759 €/m
3
3
. Quart bloc (més de 18 m /mes) ...........................................................
1,8919 €/m
Per poder gaudir d’aquesta tarifa social, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant el període de temps comprès entre el 14 de gener i el 15
de febrer de cada any.
Els sol·licitants d’aquesta tarifa social han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de
subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions
següents:
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- Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
. que tinguin una edat mínima de 60 anys.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalida i invalidesa.
- Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de
necessitats bàsiques.
- Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
- Perceptors del fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
- Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat subministradora que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica o en risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels serveis
socials de l’Administració local competent.
Atès que els requisits descrits anteriorment coincideixen amb els criteris per a l’obtenció del cànon
social que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua, a aquelles persones que tinguin concedit aquest
cànon social se’ls aplicarà automàticament la tarifa social de l’aigua.
Així mateix, podran gaudir d’una ampliació de blocs de consum de la tarifa domèstica les unitats
familiars de més de 3 persones i les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al
75%, que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari juntament amb
una còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Aquesta ampliació consisteix
en ampliar per cada persona que excedeixi de tres els límits de consum d’aigua establerts per a cada
3
3
3
bloc, s’afegiran 3m /persona/mes al primer bloc, 2m /persona/mes al segon bloc, i 1m /persona/mes al
tercer bloc.
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Atès que aquests requisits coincideixen amb els criteris per a l’obtenció de l’ampliació de trams del
cànon de l’aigua que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua, a aquelles persones que tinguin concedida
l’ampliació de trams del cànon de l’aigua se’ls aplicarà automàticament l’ampliació de blocs de consum
de la tarifa domèstica de l’aigua.
5.2.2. Tarifa per a ús comercial i industrial. S’aplicarà aquesta tarifa a tots els locals o establiments en
què es desenvolupi una activitat industrial, comercial o professional.
a). Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
dimensionament del comptador: entre 13 i 30 mm (5,6366 €/mes) i més de 30 mm (24,2020 €/mes).
b). Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del
consum mesurat en trams:
3

. Primer bloc (fins a 6 m /mes) ...............................................................
3
. Segon bloc (de 7 a 12 m /mes) .............................................................
3
. Tercer bloc (de 13 a 18 m /mes) ..........................................................
3
. Quart bloc (més de 18 m /mes) ...........................................................

3

0,5368 €/m
3
0,8299 €/m
3
1,1907 €/m
3
1,7462 €/m

5.2.3. Tarifa per a ús municipal. S’aplicarà aquesta tarifa a totes les dependències i centres de titularitat
municipal no dedicades a restauració, bar o allotjament de persones; s’aplicarà també als
subministraments per a reg municipal, fonts públiques i ornamentals i obres municipals executades
directament per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
3

Consistirà en una quota variable per a tots els metres cúbics d’aigua subministrats de 0,2684 €/m .
5.2.4. En el supòsit de subministrament provisional d’aigua per motiu d’obres o altres subministraments
provisionals, l’import de la quota fixa serà de 11,2942 €/mes i tots els metres cúbics d’aigua
3
subministrats es facturaran a 1,4520 €/m .
5.2.5. Tarifa d’aigua en alta. Per al municipi de Sant Martí Sarroca (Cal Rigol) consistirà en una quota fixa
de 40,4326 €/mes i una quota variable per a tots els metres cúbics d’aigua subministrats de 0,7383
3
€/m . Per al municipi de Sant Martí Sarroca (La Bleda) consistirà en una quota fixa de 12,6945 €/mes i
3
una quota variable per a tots els metres cúbics d’aigua subministrats de 0,6514 €/m .
5.3. La tarifa pel servei de clavegueram a càrrec dels titulars està diferenciada segons l’ús del
subministrament.
5.3.1. La tarifa pel servei de clavegueram per a ús domèstic, comercial i industrial, en el cas de les
persones usuàries amb comptador, consistirà en una quota fixa mensual de 2,4306 €/mes i en una
3
3
quota variable d’un import determinat per cada m d’aigua subministrada de 0,1142 €/m fins a 6
3
metres cúbics al mes i 0,2339 €/m a partir d’un consum superior a 6 metres cúbics al mes. La quota
variable es multiplicarà per tres si s’aboquen a la xarxa banys galvànics, i per dos si els abocaments
consisteixen en aigües residuals procedents de neteja de vehicles o activitats d’escorxador d’animals.
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5.3.2. La tarifa pel servei de clavegueram per a ús municipal consistirà en una quota variable per a tots
3
els metres cúbics de 0,0571 €/m .
5.3.3. El provisional de clavegueram per obres o altres subministraments provisionals es facturarà a
3
4,8613 €/mes per quota fixa i a 0,2860 €/m per quota variable.
Article 6. Tarifa pel subministrament d’aigua i clavegueram mitjançant aforament
6.1. La tarifa per aigua a càrrec dels titulars, en el sistema d’aforament, és única i està integrada per una
3
modulació en funció del cabal (en metres cúbics) contractat. L’import és de 1,3749 €/m .
La tarifa social, en el sistema d’aforament, consisteix en una modulació en funció del cabal (en metres
3
3
cúbics) contractat de 0,3437 €/m fins a 12 metres cúbics al mes i 1,3749 €/m a partir de 12 metres
cúbics al mes.
Per poder gaudir d’aquesta tarifa social, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant el període de temps comprès entre el 14 de gener i el 15
de febrer de cada any.
Els sol·licitants d’aquesta tarifa social han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de
subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions
següents:
- Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
. que tinguin una edat mínima de 60 anys.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada
membre addicional a partir del segon.
- Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalida i invalidesa.
- Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
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- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de
necessitats bàsiques.
- Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
- Perceptors del fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
- Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat subministradora que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica o en risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels serveis
socials de l’Administració local competent.
6.2. El mateix sistema operarà per a determinar la tarifa pel servei de clavegueram, a raó de 0,3794
3
3
€/m en el primer bloc (1r mínim) i de 0,5390 €/m en el segon bloc (2n i següents mínims).
Article 7. Tarifes per boques d’incendis i per serveis
7.1. La tarifa per la titularitat d’una boca d’incendis consistirà en una quota fixa d’import 8,5179 €/mes i
3
una quota variable per a tots els metres cúbics de 1,4520 €/m .
7.2. El Consell d’Administració de l’Empresa pot aprovar, sense necessitat de cap acord municipal
posterior, els preus aplicables per altres serveis i treballs que presti.
Article 8. Drets i tarifes d’escomesa
8.1. Drets escomesa d’aigua:
Escomesa en l’extra-radi urbà de Vilafranca (sector La Serreta)..........................................
Escomesa aigua comptador 13 mm. ....................................................................................
Escomesa aigua comptador superior a 13 i fins a 30 mm. ...................................................
Escomesa aigua comptador superior a 30 i fins a 80 mm. ...................................................

1.564,63 €
94,38 €
236,76 €
944,72 €

8.2. Drets d’escomesa contra-incendis:
Escomesa contra-incendis ....................................................................................................

186,07 €

8.3. Drets d’escomesa d’aigua i clavegueram:
Escomesa servei comptador 13 mm.....................................................................................
Escomesa servei comptador superior a 13 i fins a 30 mm. ..................................................
Escomesa servei comptador superior a 30 i fins a 80 mm. ..................................................

139,43 €
372,02 €
1.395,45 €

8.4. Escomesa d’aigua:
Escomesa 1 polzada..............................................................................................................
Escomesa 1,5 polzades .........................................................................................................
Escomesa 2 polzades ............................................................................................................
Escomesa 2,5 polzades .........................................................................................................

483,85 €
536,60 €
586,71 €
656,46 €
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8.5. Escomesa de clavegueram:
Tipus 1: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ...............................................

567,18 €

Tipus 2: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ...............................................

610,84 €

Tipus 3: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ...............................................

698,09 €

Tipus 4: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ...............................................

785,35 €

Tipus 5: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ...............................................

872,60 €

Tipus 6: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ..................................................

610,84 €

Tipus 7: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ..................................................

698,09 €

Tipus 8: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ..................................................

785,35€

Tipus 9: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ..................................................

872,60 €

Tipus 10: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa ..................................................

959,86 €

Tipus 11: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ...............................................

593,38 €

Tipus 12: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ...............................................

680,62 €

Tipus 13: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ...............................................

785,35 €

Tipus 14: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ...............................................

890,05 €

Tipus 15: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m.,
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ...............................................

907,51 €
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Tipus 16: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ..................................................

610,84 €

Tipus 17: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ..................................................

715,54 €

Tipus 18: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ..................................................

820,26 €

Tipus 19: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ..................................................

924,96 €

Tipus 20: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m.,
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa ..................................................

1.029,67 €

8.6. Paviments
Demolició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre base de formigó
de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador ................................................

13,88 €

Demolició de paviment de panot especial, qualsevol forma i tamany, sobre base de
formigó de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador ..................................

13,88 €

Demolició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica de H150, inclòs transport de residus a l'abocador ......................................................................

20,50 €

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix,
inclòs transport de residus a l'abocador ..............................................................................

13,88 €

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre jaç de formigó H-150 de 10 cm de
gruix, inclòs transport de residus a l'abocador.....................................................................

18,50 €

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm., sobre
base granular de 15 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador .........................

16,59 €

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 en dues capes de 4 cm., sobre base
granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador..................................

18,50 €

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa
intermèdia de 7 cm, sobre base granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a
l'abocador .............................................................................................................................

20,58 €

Reposició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre capa de morter de
ciment i base de formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de
superfície ..............................................................................................................................

27,75 €
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Reposició de paviment de panot especial qualsevol forma i tamany, sobre base de
formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de superfície ....................

27,75 €

Reposició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica H150 amb rejuntat amb líquid de cura ...................................................................................

23,11 €

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix
..............................................................................................................................................

45,82 €

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre jaç de formigó, H-150 de 10 cm de
gruix ......................................................................................................................................

55,07 €

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm de gruix
sobre base granular (tot-u) de 15 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular
(sauló garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs d'emprimació i
d'adherència: ........................................................................................................................

48,10 €

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb dues capes de 4 cm de gruix
sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular
(sauló garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els recs d'imprimació i
d'adherència: ........................................................................................................................

51,83 €

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa
intermèdia de 7 cm de gruix sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat
100% PM i subbase granular (sauló garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%,
inclosos els recs d’imprimació i d’adherència ......................................................................

55,49 €

Article 9. Altres preus
9.1. Dipòsits:
Dipòsit Institut Català del Sòl ...............................................................................................
Dipòsit Contracte de Servei. .................................................................................................
Dipòsit Verificació comptador diàmetre fins a 40 mm. ........................................................
Dipòsit Verificació comptador diàmetre superior a 40 mm. ................................................

12,02 €
18,03 €
41,61 €
190,68 €

9.2. Inspeccions:
Una instal·lació a inspeccionar .............................................................................................
20,69 €
Una instal·lació a inspeccionar (2a i següents). ....................................................................
9,30 €
Grup d’instal·lacions a inspeccionar......................................................... 20,69 +(núm. inspeccions x 9,30)
.............................................................................................................................. núm. inspeccions
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9.3. Col·locacions:
Col·locació d’un comptador..................................................................................................
31,97 €
Col·locació d’un grup de comptadors....................................................... 31,97 +(núm. comptadors x 20,69)
.............................................................................................................................. núm. comptadors
9.4. Altres:
Certificats .............................................................................................................................
Tramitació d’expedients .......................................................................................................
Canvi de mínim d’aforament ................................................................................................
Aigua perduda per fuites ......................................................................................................

6,09 €
46,74 €
31,97 €
3
0,84 €/m

9.5. Despeses d’impagats:
Notificació d’impagats .........................................................................................................
Comunicació i gestió reclamació impagats ..........................................................................

6,43 €
12,27 €

9.6. Suspensions:
Tràmit de suspensió ............................................................................................................
Precintatge subministrament ...............................................................................................
Encimentar escomesa...........................................................................................................
Retirada comptador/aforament ...........................................................................................

5,84 €
22,04 €
26,52 €
17,60 €

9.7. Reposicions:
Desprecintar .........................................................................................................................
Desencimentar escomesa.....................................................................................................
Retirada comptador/aforament ...........................................................................................

24,96 €
29,13 €
20,81 €

9.7. Giratòries:
Fiança ...................................................................................................................................
Lloguer (mínim 4,20 €) .........................................................................................................
Clau giratòria ........................................................................................................................
Giratòria extraviada ..............................................................................................................

250,00 €
0,88 €
29,39 €
121,30 €

9.7. Preus Hores:
Hora Oficial ...........................................................................................................................
Hora Ajudant ........................................................................................................................
Hora Vehicle .........................................................................................................................

22,18 €
21,07 €
34,05 €
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CAPÍTOL TERCER - ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA

Article 10. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
10.1. El Consell d’Administració de l’Empresa gestora dels serveis aprovarà inicialment anualment una
proposta de tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva, mitjançant la
modificació corresponent d’aquesta Ordenança.
10.2. Un cop l’òrgan competent d’acord amb la legislació de règim local aprovi definitivament les tarifes,
en donarà publicitat , mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11. Intervenció de la Comissió de Preus
11.1. En aplicació de l'ordenament en matèria de política de preus, la resolució municipal pel que fa al
servei de subministrament d’aigua, juntament amb l'estudi econòmic i la documentació complementària
que calgui, s'ha d'elevar a la Comissió de Preus de Catalunya a fi que, en exercici de la funció que li
pertoca, emeti el pronunciament corresponent.

CAPÍTOL QUART - PAGAMENT DE LA TARIFA
Article 12. Termini i formes de pagament
12.1. La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària, d’acord amb les instruccions de la
persona abonada. L’impagament de l'import de la factura habilita l’empresa per a procedir a trametre
de nou la factura a l'entitat bancària o d'estalvi, o bé per passar al tràmit que es regula en l'article
següent.
12.2. No obstant, la persona abonada també pot efectuar el pagament en efectiu a les oficines de les
entitats bancàries col·laboradores, que s’indicaran a la factura lliurada per l’Empresa. En aquest supòsit
l’abonat haurà de fer efectiu el pagament dins el termini establert a l’esmentada factura, que com a
mínim serà de vint dies naturals a partir de la data d’expedició.
12.3. Si l’abonat no fa efectiva la factura en el termini assenyalat, disposarà d’un segon termini de 15
dies per al seu pagament a les oficines de l’Empresa, incrementada amb les despeses que origini el
cobrament de l’impagat, tant en l’aspecte administratiu com financer.

Article 13. Suspensió del subministrament
13.1. L’empresa pot suspendre el servei als abonats d’acord al procediment establert als articles 62 i 63
del Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i sanejament d’aigües
residuals que estableixen com s’ha de notificar i tramitar la suspensió així com el restabliment dels
serveis.
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CAPÍTOL CINQUÈ
Article 14. Anomalies de funcionament
14.1. Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte quan sigui per actes o
comportaments considerats com una infracció d’acord amb allò que es disposa al Reglament regulador del
servei, es portarà a terme una liquidació del consum d'acord amb la mitjana corresponent al mateix període
de l'any anterior i, si per la data d'alta de l'abonat no pogués assignar-se la mitjana esmentada, el consum es
determinarà segons el que resulti dels aforaments anteriors.
14.2. Si un abonat considera que el volum d'aigua consumida per la seva instal·lació no correspon amb
l'assenyalat pel comptador podrà sol·licitar que sigui tramès el comptador a un laboratori oficial, dipositant
prèviament les despeses de verificació.
14.3. Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de revisió i verificació aniran a càrrec seu. Si el
funcionament és incorrecte, es retornarà la quantitat dipositada i les despeses de revisió i verificació aniran
a càrrec de l'Empresa.
14.4. En el cas de funcionaments incorrectes, és a dir, amb errors de mesurament no compresos dins
dels marges de les disposicions vigents, es procedirà a modificar el consum facturat d’acord amb el
percentatge d’error.
14.5. Quan un comptador enregistri consums molt superiors als normals per fuites amagades i altres causes
justificades degudament, i sempre que no sigui a conseqüència d'infracció o desídia de l'abonat, l'Empresa,
a sol·licitud de l'abonat i amb la comprovació prèvia del personal inspector, podrà aplicar una reducció sobre
la facturació, consistent a cobrar l'aigua perduda al preu de cost determinat per l’empresa i liquidar-la en la
quota fixa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es mantenen en vigor la resta de supòsits de suspensió del subministrament regulats pel Reglament
regulador del servei.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
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Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en
sessió celebrada el dia 18 d’octubre 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
22 de desembre de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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