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Assumpte: Modificació puntual de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari del servei
públic d’abastament d’aigua a Terrassa degut a la situació d'emergència provocada pel Covid-19

L’1 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salud va declarar que el brot de Covid-19 s'havia
convertit en una pandèmia, una emergència sanitària que també està afectant greument a Catalunya.
El 14 de març de 2020, l'Alcalde de Terrassa va dictar un Ban en el que, atenent a la fase d’Emergència1 del Pla d'Emergència Municipal per malalties emergents, establia mesures orientades a evitar contagis,
garantir la seguretat de les persones i contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris.
En aquest Ban es va acordar que es limitava la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de
Terrassa i el seu sector públic, a aquells que es consideraven estrictament necessaris per a garantir el
funcionament dels serveis públics essencials i estratègics, entres el quals hi ha el Servei d'Abastament
d'Aigua Potable gestionat per Taigua.
El 17 de març de 2020, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020, de mesures
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19.
En el seu article 4. Garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables, disposa:
1. Durant el mes següent a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei els subministradors
d'energia elèctrica, gas natural i aigua no podran suspendre el subministrament a aquells
consumidors en els quals concorri la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en
risc d'exclusió social definides en els articles 3 y 4 del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel
qual es regula la figura de consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció pels
consumidors domèstics.
2. Es prorroga de forma automàtica fins el 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social per
aquells beneficiaris del mateix als qui venci amb anterioritat a l'esmentada data el termini previst
en l'article 9.2 del Real Decret 897/2017, de 6 d'octubre.
(.....)
El 22 de març de 2020, el Govern Municipal va fer un comunicat, després de la reunió del Comitè
d’Emergència Municipal, anunciant, que destinaria 500.000 euros a reduir la tarifa de l’aigua durant el
segon trimestre del 2020, sent l’objectiu de la mesura el contribuir a reduir l’impacte que pugui tenir
l’estat d’Alarma sobre les famílies i el conjunt de l’economia de la ciutat.
També es va afegir que aquesta reducció s'aplicarà a les famílies, així com a les petites i mitjanes
empreses, comerços i autònoms/es, atenent als següents criteris:
• Les circumstàncies de cada col·lectiu
• L’impacte patit per cada sector o cada tipologia de consum
• El foment de l’estalvi d’aigua
• Circumstàncies socioeconòmiques

• Priorització del petit i mitjà comerç, de la petita i mitjana empresa i autònoms/es.

Amb l’objectiu de contribuir a reduir l’impacte d'aquesta crisi sanitària d'Emergència-1 provocada pel
Covid-19 sobre les famílies i les activitats econòmiques més vulnerables, com són els petits comerços,
PIME i autònoms, es proposa la reducció temporal de les tarifes previstes en l’article 6è de
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari (PPPNT) del servei
públic d’abastament d’aigua de Terrassa, aplicable a les factures corresponents al segon trimestre
de 2020, d’acord amb el què preveu l’article 21 bis apartat 1r de l’Ordenança Fiscal General 1.1, que
regula els beneficis en situacions d’excepcionalitat o emergència, en el sentit següent:

1. Reducció temporal de la tarifa d'aigua de la factura del segon trimestre de 2020, consistent en:
a. Establir un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m3/
trimestre), per tant, 166 litres/dia tindran cost zero.
Tenint en compte que el cost actual del primer tram de consum és de 0,3339€/m3, aquesta
mesura representarà una rebaixa de fins a 5,0085€.
b. Establir una reducció en 5 €/trim pel preu assignat als aforaments domèstics de 250
litres/dia, que és una reducció equivalent a la rebaixa de preu que es proposa en el primer tram
de consum del comptadors.
c. Establir un preu zero pel primer bloc dels abonats comercials amb comptador de fins a
15mm de diàmetre, per tant, de la mateixa manera que els usuaris domèstics, 166 litres/dia
tindran cost zero:
Tenint en compte que el cost actual del primer tram de consum comercial és de 0,3559€/m3,
aquesta mesura representarà una rebaixa de fins a 5,3385€.

Amb aquestes bonificacions municipals, sumades a la reducció del cànon de l'Agència Catalana de
l'Aigua del 50% els mesos d'abril i maig, la factura en total quedarà reduïda entre uns 10-25€, que pot
representar entre un 20-35% de reducció. En el cas dels abonats amb tarifa social i cànon social poden
arribar a tenir una reducció del 100%.
La verificació de viabilitat de les mesures de reducció proposades s'ha realitzat d'acord amb l'informe de
26/03/2020 elaborat per part del Ramón Vázquez, el gerent de Taigua: Informe sobre modificació de
PPNT per l'estat d'alarma Covid-19.
Fent la hipòtesi màxima de que tots els usuaris domèstics i comercials de Terrassa consumissin, durant
el trimestre, els 15m3 del primer bloc, el cost de la mesura arribaria aproximadament als 500.000€ que
l'Ajuntament té com objectiu:

Comptador domèstic
Número d'abonats
90.894 abonats
Si tots consumissin els 15m3/trimestre (1er tram de
consum)
90.894 abonats x 15 m3 x 0,3339 €/m3 = 455.243€
Aforament domèstic 250 l/dia (22,75 m3/trimestre)
Número d'abonats

1.685 abonats
(d’un total de
2.090)

Si es fa una rebaixa de 5€/trim serien 8.425€
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Comptador comercial Ø < 15
Número d'abonats
6.800 abonats
Si tots consumissin els 15m3/trimestre (1er tram de
consum)
6.800 abonats x 15 m3 x 0,3559 €/m3 = 36.302€
Cost total de l'ajust
455.243 € + 8.425 € + 36.302 € = 499.970 €

Suposant que tothom consumeix fins el topall dels trams beneficiats la bonificació total del segon
trimestre de 2020 seria de 499.970€.

2. Ajornament de la facturació del segon trimestre fins a l'1 de juny de 2020 pels abonats del servei que
es trobin en alguna d'aquestes situacions:
- Que tinguin atorgada la tarifa social de l'aigua
- Que disposin d'informe de vulnerabilitat residencial vigent
Els abonats del servei que ho sol·licitin justificadament podran gaudir també d'aquest ajornament de la
facturació fins a l'1 de juny. Aquesta petició d'ajornament es podrà realitzar per telèfon, correu electrònic
o per via telemàtica, a través de l'apartat de Tràmits i gestions de la web de Taigua:
https://www.taigua.cat/tramits-i-gestions.

Fonaments de dret
L’article 21, bis de l’Ordenança Fiscal General 1.01, que tracta sobre els beneficis fiscals en situacions
d’excepcionalitat o emergència, contempla la capacitat de l’Ajuntament per declarar l’exempció total o
parcial del pagament d’algunes de les taxes o preus públics que té aprovades si concorren determinades
circumstàncies que detalla a continuació, i la tesi és que la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributària (PPPNT) és assimilable, segons l’esperit de la regulació, a taxes i preus públics. Al respecte,
els supòsits que s'hi poden aplicar són els dels punts 1 i 2 de l'art 21 bis de l'Ordenança Fiscal 1.01. El
de punt 1 referit i hauria de ser aprovat per Decret de l'Alcalde, igual que si s'apliqués el supòsit del punt
2, que es remet a l'article 21.1 m) de la Llei de bases de règim local.
L'article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica estableix que les administracions han de garantir el dret d'accés al
subministrament bàsics d'aigua potable a les famílies en risc d'exclusió residencial.
Vist l’informe que ha emès la cap del Servei de Qualitat Ambiental el 30 de març de 2020, i d'acord amb
el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, aquesta Alcaldia-Presidència,

DECRETA:
PRIMER.- Aprovar la reducció temporal de les tarifes previstes en l’article 6è de l’Ordenança reguladora
de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari (PPPNT) del servei públic d’abastament
d’aigua de Terrassa, aplicable a les factures corresponents al segon trimestre de 2020, d’acord amb el
què preveu l’article 21 bis apartat 1r de l’Ordenança Fiscal General 1.1, que regula els beneficis en
situacions d’excepcionalitat o emergència, en el sentit següent:

1. Establir un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m3/
trimestre).
2. Establir una reducció en 5 €/trim pel preu assignat als aforaments domèstics de 250 litres/dia.
3. Establir un preu zero pel primer bloc dels abonats comercials amb comptador de fins a 15 mm
de diàmetre.

SEGON.- Aprovar l'ajornament fins a l'1 de juny de 2020 dels rebuts aigua corresponents al segon
trimestre de 2020 dels col·lectius més vulnerables. Aquest ajornament s'aplicarà automàticament a tots
els abonats que tinguin atorgada la tarifa social d'aigua o que tinguin vigent l'informe de vulnerabilitat
residencial, d'acord amb l'establert a la Llei 24/2015.
TERCER.- Aprovar l’ajornament fins a l’1 de juny de 2020 a aquells abonats del servei que ho sol·licitin,
adjuntant la deguda justificació de que la seva situació econòmica ha empitjorat degut a aquesta crisi
sanitària provocada pel Covid-19. L’esmentada sol·licitud es podrà realitzar per telèfon, correu electrònic
o per via telemàtica, a través de l'apartat de Tràmits i gestions de la web de Taigua:
https://www.taigua.cat/tramits-i-gestions.
QUART.- Notificar el present Decret a Taigua, i realitzar la difusió pertinent de les mesures aprovades en
els mitjans locals habituals als efectes de coneixement de la ciutadania.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde President

