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 BLOC I 0-10 m
3
 abonat/mes 0,3849 €/m

3

BLOC II 10-18 m
3
 abonat/mes 0,5644 €/m

3

BLOC III excés de 18 m
3
 abonat/mes 0,7228 €/m

3

AIGUA EN ALTA 0,3532 €/m
3

BLOC INDUSTRIAL 0,4799 €/m3

Quota de servei d omèstic, inclou la conservació del comptador: 2,3230 €/abonat/mes

Quota de servei industrial:
     Diàmetre 1 5mm 2,3953 €/abonat/mes
     Diàmetre 2 0mm 3,8155 €/abonat/mes
     Diàmetre 2 5mm 5,4371 €/abonat/mes
     Diàmetre 3 0mm 7,8006 €/abonat/mes
     Diàmetre 4 0-50mm 15,5589 €/abonat/mes
     Diàmetre 6 5mm 31,1072 €/abonat/mes
     Diàmetre 8 0mm 40,3916 €/abonat/mes
     Diàmetre 1 00mm 54,9649 €/abonat/mes
     Diàmetre 1 25mm 78,4304 €/abonat/mes

 Devolució de rebut d'aigua domiciliat 9,91 €
Despeses sortida per avaria particular (S'inclou 1 hora operari. Les hores següents, es
facturaran a raó de 27,21 € l'hora d'operari i 20,62 € l'hora de peó) 60,00 €
Canvi de nom. 21,40 €
Desconnexió o baixa d'abonat. 48,06 €
Reconnexió al servei per falta de pagament. 119,64 €
Alta primer abonat. 51,25 €
Alta provisional d'obres. 51,25 €
Transport de verificació de comptador als serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
sol·licitat per l'abonat. 34,26 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 32 mm. 47,58 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 40 mm. 56,77 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 50 mm. 82,88 €
Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 63 mm. 105,15 €
Substitució comptador de 13 mm., trencat, manipulat o robat. 92,22 €
Substitució comptador de 20 mm., trencat, manipulat o robat. 96,50 €
Substitució comptador de 25 mm., trencat, manipulat o robat. 121,04 €
Substitució comptador de 30 mm., trencat, manipulat o robat. 154,80 €
Substitució comptador de 40 mm., trencat, manipulat o robat. 207,13 €
Substitució comptador de 50 mm., trencat, manipulat o robat. 572,84 €
Substitució comptador de 65 mm., trencat, manipulat o robat. 764,26 €
Substitució comptador antiincendis de 50 mm., trencat, manipulat o robat. 221,26 €
Substitució comptador antiincendis de 65 mm., trencat, manipulat o robat. 223,89 €
Substitució comptador antiincendis de 80 mm., trencat, manipulat o robat. 239,41 €
Substitució comptador antiincendis de 100 mm., trencat, manipulat o robat. 521,13 €
Subministrament i col·locació de comptador de 13 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris. 177,42 €
Subministrament i col·locació de comptador de 20 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris. 209,69 €
Subministrament i col·locació de comptador de 25 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris. 293,79 €
Subministrament i col·locació de comptador de 30 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris. 352,55 €
Subministrament i col·locació de comptador de 40 mm., de diàmetre. Inclou també vàlvula
comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres accessoris
necessaris. 479,38 €
Subministrament i col·locació de comptador de 50 mm., de diàmetre, amb platines. Inclou
també vàlvula comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos racords de comptador i altres
accessoris necessaris. 963,98 €
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 19 d’ octubre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de 
desembre de 2004, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.   
 


