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Tarifes de subministrament d'aigua 

Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de data 8 de febrer de 

2016. D'acord amb l'Ajuntament l'aplicació d'aquestes tarifes es realitzarà de forma graonada. 

 

L'import del subministrament d'aigua per a tots els usos es calcula a partir del consum d'aigua 

del client i l'IVA corresponent (10%). El consum mínim de facturació és de 18 m³/ trimestre. El 

client rep la seva factura trimestralment. 

 

TARIFES TOTS ELS USOS DE 09/02/2016 FINS A 08/08/2016 TARIFA SOCIAL 

1er bloc: Mínim de facturació 18 m³/trimestre 1,6929 €/m³ 0,8465 €/m³ 

2n bloc: Consum de 18 a 51 m³/trimestre 1,8236 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 51 m³/trimestre 2,1291 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 51 m³/trimestre (fuites) 1,9163 €/m³   

TARIFES TOTS ELS USOS A PARTIR DE 09/08/2016 TARIFA SOCIAL 

1er bloc: Mínim de facturació 18 m³/trimestre 1,7462 €/m³ 0,8731€/m³ 

2n bloc: Consum de 18 a 51 m³/trimestre 1,8593 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 51 m³/trimestre 2,1709 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 51 m³/trimestre (fuites) 1,9538 €/m³   

 

Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a un client que consumeix 9m³ 

(AMB LES TARIFES DE 09/02/2016 FINS A 08/08/2016) 
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L’import de subministrament d’aigua per a un client que consumeix 9 m³ d’aigua en un trimestre és 

calcula de la forma següent: 

Import 1er bloc 18 m³ x preu 1er bloc (1,6929)  =   30,47 € 

  Import de subministrament d'aigua =   30,47 € 

 

Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a un client que consumeix 53 m³ 

(AMB LES TARIFES DE 09/02/2016 FINS A 08/08/2016) 

 

L’import de subministrament d’aigua per a un client que consumeix 53 m³ d’aigua en un trimestre 

és calcula de la forma següent: 

Import 1er bloc 18 m³ x preu 1er bloc (1,6929) =   30,47 € 

Import 2n bloc 33 m³ x preu 2n bloc (1,8236) =   60,18 € 

Import 3er bloc 2 m³ x preu 3er bloc (2,1291) =    4,26 € 

  Import del subministrament d'aigua =   94,91 € 

 

Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a un client que consumeix 9m³ 

(AMB LES TARIFES A PARTIR DE 09/08/2016) 

 

L’import de subministrament d’aigua per a un client que consumeix 9 m³ d’aigua en un trimestre és 

calcula de la forma següent: 

Import 1er bloc 18 m³ x preu 1er bloc (1,7462)  =   31,43 € 

  Import de subministrament d'aigua =   31,43 € 
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Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a un client que consumeix 53 m³ 

(AMB LES TARIFES A PARTIR DE 09/08/2016) 

 

L’import de subministrament d’aigua per a un client que consumeix 53 m³ d’aigua en un trimestre 

és calcula de la forma següent: 

Import 1er bloc 18 m³ x preu 1er bloc (1,7462) =   31,43 € 

Import 2n bloc 33 m³ x preu 2n bloc (1,8593) =   61,36 € 

Import 3er bloc 2 m³ x preu 3er bloc (2,1709) =    4,34 € 

  Import del subministrament d'aigua =   97,13 € 

 

Conservació del comptador 
 

L’import de conservació més l’IVA corresponent (21%), cobreix el manteniment pel 

funcionament correcte del comptador que el client ha adquirit, així com la substitució a la fi de 

la seva vida útil (estimada en 10 anys). Aquest és de 3,07 € per trimestre.    

 


