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TARIFES PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, CONSERVACIÓ DE COMPTADORS I 
CONNEXIONS A LA XARXA 
 
L’apartat a) Tarifes de venda d'aigua han estat aprovades per acord de la Comissió de Preus de 
Catalunya de data 13 de juny de 2016. 
 
 
a) Tarifes de venda d'aigua 
 
Subministrament en baixa  
Quota del servei    5,02 €/uc/mes 
 
Ús domèstic (*)  
  De 0 a 10 m3/ut consum/mes  0,0775 €/m3 
  De 10 a 20 m3/ut consum/mes  0,5811 €/m3 
  De 20 a 30 m3/ut consum/mes  0,7749 €/m3 

  
Excés de 30 m3/ut 
consum/mes  0,9299 €/m3 

Ús industrial  
  De 0 a 20 m3/ut consum/mes  0,5811 €/m3 
  De 20 a 30 m3/ut consum/mes  0,7749 €/m3 

  
Excés de 30 m3/ut 
consum/mes  0,9299 €/m3 

 
Hospital i Centre geriàtric    0,3875 €/m3 
 
Subministrament en alta    0,7103 €/m3 
  
  
(*) En el cas d’unitats familiars de més de quatre membres, els diferents blocs de consum 
s’ampliaran en 3 m3/mes per a cada persona addicional.   
 
 
b) Conservació de comptadors       
 
Fins a 15 mm    0,64 €/mes 
De 20 mm    1,64 €/mes 
De 25 mm    2,29 €/mes 
De 30 mm    3,29 €/mes 
De 40 mm    6,59 €/mes 
De més de 40 mm    9,86 €/mes 
 
c) Conservació de boques 
d’incendi    10,13 €/mes 
 
 
b) Connexions i d'altres: Import individualitzat de la taxa ( IVA exclòs): 
 
ESCOMESES INDIVIDUALS 
 
Amb comptador fins 13 mm diàmetre (amb obra civil) 342,76 euros 
Amb comptador fins 15 mm diàmetre (amb obra civil) 383,19 euros 
Amb comptador fins 20 mm diàmetre (amb obra civil)     402,43 euros 
 
Amb comptador fins 13 mm diàmetre (sense obra civil) 262,28 euros 
Amb comptador fins 15 mm diàmetre (sense obra civil) 302,71 euros 
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Amb comptador fins 20 mm diàmetre (sense obra civil) 321,95 euros 
 
ESCOMESES INDIVIDUALS 
 
Ramal de 25 mm diàmetre (amb obra civil) 404,12 euros 
Ramal de 30 mm diàmetre (amb obra civil) 502,80 euros 
Ramal de 40 mm diàmetre (amb obra civil) 566,22 euros 
Ramal de 50 mm diàmetre (amb obra civil) 721,99 euros 
Ramal de 60 mm diàmetre (amb obra civil) 1.125,87 euros 
Ramal de 80 mm diàmetre (amb obra civil) 1.310,21 euros 
 
Ramal de 25 mm diàmetre (sense obra civil) 305,50 euros 
Ramal de 30 mm diàmetre (sense obra civil) 404,19 euros 
Ramal de 40 mm diàmetre (sense obra civil) 467,61 euros 
Ramal de 50 mm diàmetre (sense obra civil) 623,37 euros 
Ramal de 60 mm diàmetre (sense obra civil) 971,65 euros 
Ramal de 80 mm diàmetre (sense obra civil) 1.155,99 euros 
 
COMPTADOR SOBRE BATERIA INSTAL·LADA 
 
Fins 13 mm diàmetre 105,95 euros 
De 15 mm diàmetre 110,84 euros 
De 20 mm diàmetre 135,26 euros 
 
TREBALLS COMPLEMENTARIS 
 
Trasllat de comptador 61,52 euros 
Traspàs de contracte 24,61 euros 
Reobertura del servei 48,29 euros 
Verificació del comptador pels Serveis d'Indústria, 
previ encàrrec de l'abonat 90,29 euros 
 
ESCOMESES SITUADES EN PLANS PARCIALS 
DE RECENT CONSTRUCCIÓ O FUTURS:  
Pertegàs, Pla de Palau, Residencial Esports i Les Torres 
 
Valor mig d'escomesa en projecte a descomptar ............................................ 103,98 euros 
 
Les tarifes incloses a l’apartat b)  van ser aprovades per la Comissió de Govern de l’Ajuntament que va 
tenir lloc el dia  2 de juliol de 2002. 
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