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A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE

Proposta de modificació del Reglament del servei públic d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua
de Terrassa

En sessió del Ple de l’Ajuntament de Terrassa de 22 de març de 2018 es va aprovar definitivament el
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en el municipi de Terrassa,
conjuntament amb l'aprovació definitiva de la Memòria elaborada per la comissió d’estudi per a la
determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de
Terrassa, i en conseqüència, l'aprovació definitiva de la forma de gestió directa del servei, mitjançant
entitat pública empresarial local (Taigua). El text íntegre del Reglament aprovat definitivament es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2018.
D’acord amb l’article 71.1 del Reglament quan no sigui possible conèixer els consums realment
realitzats, com a conseqüència d’avaria en l’equip de mesura, absència de l’abonat en el moment en què
es va intentar prendre la lectura o qualsevol altra causa accidental, la liquidació de prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributàries del consum s’efectuarà conformement al consum realitzat
durant el mateix període de temps i en la mateixa època de l’any anterior. De no existir, es liquidaran
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries d’acord a la mitjana aritmètica dels sis mesos
anteriors.
L’article 71.3 estableix també que els consums així estimats, tindran el caràcter de ferms en el supòsit
d’avaria en el comptador, i a compte en els altres supòsits, en els quals, una vegada obtinguda la lectura
real, es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les liquidacions de les prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributàries dels següents períodes a tenor de la lectura practicada en
cadascun d’ells.
Durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID, que va durar del 14 de març fins al 21 de juny
de 2020, no es va poder fer la lectura dels comptadors d’aigua d’aproximadament 47.000 abonats, el que
significa aproximadament el 50% dels domicilis de Terrassa.
Aquest fet sumat a que durant el confinament els consums domèstics van augmentar de forma força
considerable (entre 10 i 15%), alguns abonats han tingut un increment en el rebut de l'aigua en el tercer
trimestre, ja que han pagat un sobre consum que no van pagar al segon trimestre, més el del tercer. La
principal repercussió econòmica d'aquest increment en el rebut correspon al cànon de l'aigua (ACA), i en
menor mesura a la tarifa del servei municipal.
Atesa l'estructura tarifaria per trams, s'ha donat la situació que si la lectura estimada és molt inferior a la
real (degut als increments de consum pel confinament), a l'hora de regularitzar els consums en el tercer
trimestre es pot haver produït un salt de tram que si no s'hagués fet l'estimada no s'haurien produït.
S'està estudiant la possible implantació en el futur de la telelectura de comptadors que permetrà fer un
seguiment molt més acurat dels consums sense necessitat de fer lectures manuals i ens permetrà
afrontar situacions com l'ocasionada per la COVID.
Tanmateix, per solucionar els efectes d’aquesta situació excepcional provocada per la crisi del COVID, el
Consell d'administració de Taigua va acordar que en els casos que es detectés un salt de tram es
refacturarà i repartirà l'increment de consums al 50% entre el 2n i 3er trimestre. Aquesta refacturació,
com que afectarà als consums, que també són la base imposable del cànon, també afectarà a aquest
impost.
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En el cas que s'hagin de fer lectures estimades s'haurà de tenir en compte aquest criteri de repartiment.
Aquesta solució no està contemplada en l’actual Reglament d’abastament i per tant caldrà introduir una
modificació de l’article 71 sobre consums estimats, afegint un quart punt complementant l’article.
Per altra banda, la Disposició Transitòria segona del Reglament estableix el següent:
“Els abonats que disposin de subministrament per aforament o comptador general, hauran de procedir a
l'execució de les obres d'adequació de les instal·lacions interiors i dels edificis, en el cas que sigui
necessari, i a sol·licitar la concessió de l'escomesa pel sistema de comptador individual o comptadors
divisionaris, en el termini de 2 anys des de l'entrada en vigor del present Reglament.”
Aquest termini finalitzaria el 10 de desembre de 2020. Som conscients del moment actual que la crisi de
la COVID ha provocat en moltes famílies i que ha pogut dificultar poder afrontar el cost de les obres
d’adequació de les instal·lacions interiors i dels edificis que puguin ser necessàries. Això sumat al
període de confinament durant la primavera passada ha pogut provocar un endarreriment en el
compliment d’aquestes obligacions per part dels abonats.
És per això que caldrà allargar el termini per realitzar aquesta substitució dels aforaments o comptadors
generals per comptadors individuals un any més, és a dir fins el 10 de desembre de 2021.

Fonaments de dret
Els articles 4.1.a), 22.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
els articles 52,2,d), 155.5, 178 i 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
Vist l’informe de 6 de novembre de 2020 emès per la Directora del Servei de Medi Ambient i les
disposicions legals d’aplicació, es proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 71, afegint el punt 4 i del punt 2 de les
Disposicions transitòries, del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en
el municipi de Terrassa, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2018,
d’acord amb el següent:
«Article 71. Consums Estimats
(...)
4. En els casos en els que s’hagin realitzat lectures estimades en les quals la lectura real posterior a
aquestes, degut a un important increment de consum respecte el mateix període de l'any anterior,
provoqui un salt en els trams de subministrament i del cànon de l'aigua, es repartiran les liquidacions del
consum a parts iguals entre els períodes afectats.»
«DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
(...)
2. Els abonats que disposin de subministrament per aforament o comptador general, hauran de procedir
a l'execució de les obres d'adequació de les instal·lacions interiors i dels edificis, en el cas que sigui
necessari, i a sol·licitar la concessió de l'escomesa pel sistema de comptador individual o comptadors
divisionaris, abans del 10 de desembre de 2021.»
SEGON.- SOTMETRE a informació pública per mitjà d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrotècnia municipal, al portal
de transparència, i a un mitjà local diari de comunicació escrita, per un període de 30 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la darrera publicació. Durant aquest termini les persones interessades
podran examinar l’expedient i formular les al·legacions que es considerin pertinents.
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TERCER.- ESTABLIR que transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord.
QUART.- APROVADA definitivament la modificació del Reglament, es publicarà el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província. Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al
portal de transparència i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en la que s’enunciarà la referència del BOP, on s’hagi publicat el text modificat.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als
efectes previstos a l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el termini de quinze dies a comptar a partir de la seva
aprovació definitiva, adjuntant còpia íntegra del text de l’ordenança modificada.

Terrassa, 6 de novembre de 2020
Presidenta de la Comissió Informativa
de territori i sostenibilitat
Tinenta d’Alcalde

Lluïsa Melgares Aguirre

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.terrassa.cat/ mediambient

