
VACARISSES          

Tarifes de contractació | Urbanització Els Caus 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 

 

La documentació necessària per tal de contractar el subministrament és: 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús domèstic 

(habitatges que ja 

han tingut aigua) 

Per a ús domèstic 

(habitatges de nova 

construcció) 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

  Butlletí de conformitat de la instal·lació interior Llicència d’obres 

Cèdul·la 

d'habitabilitat     

Còpia de les 

escriptures de 

constitució de la 

societat i de poders 

Projecte bàsic visat 

pel Col·legi 

d’Arquitectes 

IMPORT DE LA CONTRACTACIÓ 

  Per a ús domèstic 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

     

Escomesa individual 884,98 € 884,98 € 884,98 € 884,98 € 

     

IVA 21% 185,85 € 185,85 € 185,85 € 185,85 € 

     

Fiança 97,93 € 97,93 € 97,93 € 97,93 € 

     

TOTAL 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 

     

 

 



VACARISSES          

Tarifes de contractació | Urbanització El Palà 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 

 

La documentació necessària per tal de contractar el subministrament és: 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús domèstic 

(habitatges que ja 

han tingut aigua) 

Per a ús domèstic 

(habitatges de nova 

construcció) 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

  Butlletí de conformitat de la instal·lació interior Llicència d’obres 

Cèdul·la d'habitabilitat     

Còpia de les 

escriptures de 

constitució de la 

societat i de poders 

Projecte bàsic visat 

pel Col·legi 

d’Arquitectes 

IMPORT DE LA CONTRACTACIÓ 

  Per a ús domèstic 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

     

Escomesa individual 935,01 € 935,01 € 935,01 € 935,01 € 

     

IVA 21% 196,35 € 196,35 € 196,35 € 196,35 € 

     

Fiança 97,75 € 97,75 € 97,75 € 97,75 € 

     

TOTAL 1.229,11 € 1.229,11 € 1.229,11 € 1.229,11 € 

     

 



VACARISSES          

Tarifes de contractació | Urbanització Els Pinetons 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 

 

La documentació necessària per tal de contractar el subministrament és: 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús domèstic 

(habitatges que ja han 

tingut aigua) 

Per a ús domèstic 

(habitatges de nova 

construcció) 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

  Butlletí de conformitat de la instal·lació interior Llicència d’obres 

Cèdul·la d'habitabilitat     

Còpia de les escriptures 

de constitució de la 

societat i de poders 

Projecte bàsic visat 

pel Col·legi 

d’Arquitectes 

IMPORT DE LA CONTRACTACIÓ 

  Per a ús domèstic 

Per a ús 

comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

     

Escomesa individual 884,98 € 884,98 € 884,98 € 884,98 € 

     

IVA 21% 185,85 € 185,85 € 185,85 € 185,85 € 

     

Fiança 97,93 € 97,93 € 97,93 € 97,93 € 

     

TOTAL 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 

     

 

 


