BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Divendres, 30 de juny de 2017 - Número 126

Administració Local
2017-05453
Ajuntament de Mont-roig del Camp
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió extraordinària del 26 d’abril de 2017, va acordar aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram
i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua per aplicar-les a partir de l’1 de juliol de 2017. La seva publicació es va
efectuar mitjançant edicte exposat al taulell d’anuncis de la seu electrònica i per inserció en el BOP de Tarragona
núm. 87 de 08.05.2017 i en el DOGC núm. 7366 de 10.05.2017. Durant el període hàbil legalment establert no s’ha
presentat cap reclamació ni al·legació contra l’acord del Ple.
D’acord amb el que disposen els articles 17 i 19 del TRLHL, article 49 del LBRL, article 178 del TRLLMRLC i els
articles 60 a 66 del ROAS, resta aprovada definitivament. l’esmentada Ordenança reguladora de les tarifes del
servei d’aigua i clavegueram per l’any 2017 i és dóna publicitat del seu text íntegre.
Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de l’última publicació en diari oficial.
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’Ordenança
a) L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua i de
clavegueram, i d’altres del cicle integral de l’aigua, que es realitzin en el municipi de Mont-roig del Camp.
b) Els serveis públics de subministrament i de clavegueram són de titularitat municipal i els presta i els gestiona
en règim de dret privat l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (en endavant
Nostraigua), de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.
c) Pel que fa als serveis objecte d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació el que estableixi el reglament regulador
del servei que hagi aprovat el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i que estigui vigent en cada moment.

Article 3. Obligats al pagament
a) Estan obligades al pagament de les tarifes a Nostraigua, en qualitat de beneficiàries dels serveis, les persones
físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament d’aigua, subscrits amb Nostraigua o bé, amb
anterioritat, amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, els usuaris del servei de clavegueram en els àmbits
de gestió municipal, així com aquells que, d’acord amb el corresponent procediment, siguin responsables o
beneficiaris d’alguna prestació, gaudiment o de la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que
s’incorpora a la present Ordenança, encara que no disposin de contracte de subministrament.
Les persones responsables de qualsevol defraudació (connexions directes, manipulació de comptadors o la
utilització de qualsevol altre mecanisme per defraudar) no podran ser considerades obligades al pagament o
abonats, sense perjudici de la responsabilitat que els hi sigui exigida.
b) La tipologia d’usos, amb independència de la forma de subministrament, bé mitjançant mesura directa o per
analogia, és d’acord al que disposi el Reglament regulador del servei que estigui vigent en cada moment.
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Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes
a) L’objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica per la utilització dels
serveis de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, o bé per la prestació, el gaudiment o la realització
d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que s’incorpora a la present Ordenança.
b) No són objecte d’aquesta Ordenança ni les vendes d’aigua en alta, ni la venda de productes aliens a l’aigua.
c) Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i resten subjectes a les
prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu, queda expressament exclosa l’aplicació de la normativa
tributària, pel que fa a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és
un ingrés propi de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, com a gestor dels serveis.
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Article 4. Naixement de l’obligació i la facturació
L’obligació de satisfer la tarifa a Nostraigua neix en el moment en què s’inicia la prestació o gaudiment dels serveis
objecte d’aquesta Ordenança, es disposi o no de contracte de subministrament.
L’Empresa documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant factures, ajustades a la normativa
reguladora d’aquests tipus de documents.
CAPÍTOL SEGON. ESTRUCTURA DE LA TARIFA

Article 6. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua mitjançant comptador
La tarifa de clavegueram, en cas de subministrament d’aigua mitjançant comptador, consta de dos termes, una
quota fixa i una quota variable, que aniran en funció dels següents criteris:
a) Quota fixa. La quota fixa de clavegueram s’establirà per a cada trimestre, en funció del nombre d’immobles
subministrats. No es consideren fraccions de període de facturació.
b) Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua subministrada segons els
següents trams:
- Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia)
- Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia)
- Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia)
- Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia)
En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o disminuiran els metres
cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues lectures
de comptador.
En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones empadronades a
l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma:
- Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
- Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
- Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples.
Article 7. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua en cas de consums alçats
Actualment no es contracten els subministraments d’aigua en cas de consums alçats i tan sols s’utilitza aquesta
tarifació en cas de contractes antics o bé en cas que, per qualsevol motiu justificat, no es pugi realitzar la facturació
d’un subministrament per lectura directa de comptador o bé per altres mitjans d’estimació de consum.
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Article 5. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua mitjançant comptador
La tarifa de subministrament d’aigua consta de dos termes, una quota fixa i una quota variable, que aniran en funció
dels següents criteris:
a) Quota fixa. La quota fixa del subministrament d’aigua s’establirà per a cada trimestre, en funció del diàmetre del
comptador instal·lat, del tipus d’ús de l’aigua i del nombre d’immobles subministrats. No es consideren fraccions
de quota en cas de períodes de facturació inferiors al trimestre.
b) Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua subministrada segons els
següents trams:
- Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia)
- Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia)
- Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia)
- Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia)
En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o disminuiran els metres
cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels dies transcorreguts entre les dues lectures
de comptador.
En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones empadronades a
l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma:
- Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
- Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
- Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada
No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples.
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La tarifa de subministrament d’aigua en cas de consum alçat consta d’un únic terme, un quota fixa que s’estableix
per a cada trimestre, i que es considera en funció de l’ús i del nombre d’immobles subministrats. No es consideren
fraccions de quota en cas de períodes de facturació inferiors al trimestre.
Article 8. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua per consums alçats o en cas que el
subministrament d’aigua no sigui gestionat per l’Entitat
La tarifa de clavegueram, que només s’aplicarà en els supòsits indicats al primer paràgraf de l’article anterior
d’aquesta Ordenança, consta d’un únic terme, un quota fixa que s’estableix per a cada trimestre, i que es considera
en funció de l’ús i del nombre d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de períodes
de facturació inferiors al trimestre.
En cas dels àmbits en què el subministrament d’aigua no sigui gestionat per Nostraigua, però que aboquin les
aigües residuals que generen a un clavegueram en baixa municipal, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp serà l’ens
que emeti les liquidacions als propietaris dels immobles del sector i tindrà la naturalesa jurídica de taxa.
Article 9. Tarifes per altres serveis
Les tarifes que s’aplicaran per altres serveis no inclosos a l’apartat anterior, hauran d’estar justificades per mitjà
dels preus que figurin a l’annex d’aquesta ordenança. En cas de serveis prestats no previstos en aquest annex,
caldrà justificar els preus aplicats amb les factures de les empreses de subministraments, serveis o obres que sigui
necessari contractar.
A les factures emeses per la prestació d’altres serveis s’indicarà, clarament, la naturalesa dels mateixos, així com
la justificació de l’aplicació dels diferents preus unitaris.
Article 10. Tarifa social
Els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris de la tarifa social regulada a l’article 40, de la Llei 7/2011, de 27
de juliol, els serà d’aplicació una reducció del 50% de les quotes fixes d’aigua i clavegueram. Aquesta bonificació
s’aplicarà de forma automàtica a partir de la data en què l’Agència Catalana de l’Aigua comuniqui a l’ens gestor el
compliment de les condicions per gaudir de la tarifa social.
CAPÍTOL TERCER. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA
Article 10. Establiment i modificació de la tarifa
El Consell d’Administració de l’Entitat aprovarà una proposta de tarifes. Aquesta proposta de tarifes es traslladarà
al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la seva aprovació inicial i incoació del corresponent expedient.
Tal i com s’estableix a l’ordenament en matèria de política de preus, l’acord del Ple Municipal d’aprovació inicial de
les tarifes, juntament amb l’estudi econòmic i la documentació complementària que sigui requerida, s’ha d’elevar a
la Comissió de Preus de Catalunya per tal que, en funció de la modificació efectuada, emeti el pronunciament que
correspongui per a cada expedient.
Un cop l’òrgan competent, d’acord amb la legislació de règim local, aprovi les tarifes, en donarà publicitat, mitjançant
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
El Consell d’Administració de l’Entitat pot aprovar, sense necessitat de cap acord municipal posterior, els preus
aplicables per aquells serveis o treballs que pugi prestar en règim de concurrència.
Les tarifes vigents figuren en un annex d’aquesta ordenança.

Article 11. Termini i formes de pagament
La forma habitual del pagament és la domiciliació bancària, al número de compte facilitat per persona abonada.
La devolució per impagament d’una domiciliació, habilita l’empresa per procedir a trametre un nou càrrec a l’entitat
bancària o d’estalvi, o bé passar el tràmit que es regula en l’article següent.
Així mateix, l’obligat al pagament també pot efectuar-lo en efectiu o bé per qualsevol mecanisme telemàtic que
s’estipuli i que s’indiqui a la factura o el document de pagament que li lliuri Nostraigua. En cas de rebuts no domiciliats,
el pagament s’haurà d’efectuar en el termini de 30 dies naturals, comptats des de la data d’emissió de la factura.
Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, l’import de la factura es veurà augmentat en un recàrrec
per impagament, que haurà de cobrir les despeses generades per aquesta situació.
Article 12. Avís de suspensió
12.1. Transcorregut el termini de pagament, passats 55 dies naturals de la data de factura, es notificarà al titular, per
mitjà de carta certificada, que, si dins el termini indicat a la comunicació, que en cap cas podrà ser inferior a 10 dies
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CAPÍTOL QUART. PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ
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hàbils, no realitza el pagament, es procedirà a la suspensió del subministrament. Les notificacions es realitzaran en
el domicili indicat com adreça de notificacions per l’obligat al pagament.
Quan no sigui possible efectuar la notificació per causes no imputables a l’Entitat i intentada aquesta en el domicili
indicat per l’obligat al pagament, es procedirà a efectuar la notificació mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
La notificació refusada s’entendrà efectuada a tots els efectes.
12.2. Al mateix temps que es tramita aquesta notificació a l’interessat, l’Entitat sol·licitarà a l’Àrea de Serveis Socials
del Municipi de Mont-roig del Camp si l’interessat és susceptible d’estar en situació de pobresa energètica o bé si
és susceptible d’acollir-se al Fons de Solidaritat de l’Aigua.
12.3. Tot i el procediment definit per l’avís de suspensió de subministrament, en cas de l’existència d’una
reglamentació d’ordre superior, s’haurà de procedir segons s’estableixi en la legislació vigent.
12.4. L’emissió de la carta certificada indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà l’exigibilitat del recàrrec 1
previst a l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de l’inici del procés de suspensió.
Article 13. Suspensió del subministrament
13.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’òrgan competent de l’Entitat, es notificarà l’esmentada
resolució al titular. En aquesta segona notificació se li exposarà que disposa d’un termini de 5 dies naturals per
poder realitzar el pagament del deute o que, en cas contrari, es procedirà a la suspensió del subministrament. La
suspensió de subministrament es realitzarà en dia d’obertura de les oficines per tal de possibilitar la tramitació per
al restabliment del servei.
13.2. L’emissió de la resolució indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà l’exigibilitat del recàrrec 2 previst a
l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de la tramitació del procés de suspensió.
13.3. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió. Totes les despeses
derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva reinicialització, aniran a càrrec de l’abonat.
13.4. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’Entitat els deutes pendents, les despeses connexes i els dèbits
ocasionats per la suspensió i la reposició del servei.
13.5. Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la situació es perllongués més de 90
dies des de la data de notificació o publicació al Butlletí Oficial de la Provincia, es donarà per finalitzat el contracte,
sense perjudici dels drets de l’Empresa quant a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i
els perjudicis.
Article 14. Anomalies de funcionament de l’aparell de mesura
Pel que fa a les anomalies o mal funcionament d’aparells de mesura s’estarà al que disposi el reglament regulador
del servei que estigui vigent.
Article 15. Subministraments municipals especials
Als subministraments municipals especials que disposin de pòlissa de servei, el gestor dels serveis tan sols hi
aplicarà els tributs que els hi siguin d’aplicació, però no meritarà cap import en funció de quota fixa o consum d’aigua
subministrada.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Pel que fa a la resta de supòsits de suspensió de subministrament, així com les que facin referència a la facturació
del servei, que no estiguin previstes en aquesta ordenança, es regiran pel que estableixi el reglament regulador del
servei que estigui vigent.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017 i afectarà els consums que es facturin a partir
d’aquesta data, sempre i quan hagi estat publicada, prèviament, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i ha
de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, es consideraran derogades les anteriors ordenances, fiscals i no
fiscals, en tot allò que es prevegi o s’oposi al que preveu i regula aquesta ordenança.
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ANNEX DE TARIFES
TARIFES APLICABLES PER A L’ANY 2017
1.a.- SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ÚS DOMÈSTIC, COMUNITARI, PISCINES O JARDINS, COMERCIAL O INDUSTRIAL EN SÒL URBÀ
QUOTA FIXA

€/TRIMESTRE (base imposable)

COMPTADOR 13 mm

14,850 €

COMPTADOR 20 mm

38,250 €

COMPTADOR 25 mm

57,380 €

COMPTADOR 32 mm

81,590 €

COMPTADOR 40 mm

101,990 €

COMPTADOR 50mm

127,480 €

COMPTADOR 65 mm

159,360 €

COMPTADOR 80 mm

199,200 €

COMPTADOR 100 mm

249,320 €

CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1)

€/M3 (base imposable)
0,240 €

18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2)

0,320 €

36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM

1,050 €

MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

1,380 €

TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM BÀSIC)

0,550 €

USOS EN SÒL NO URBÀ I ÚS PROVISIONAL
QUOTA FIXA

€/TRIMESTRE (base imposable)

COMPTADOR 13 mm

26,73 €

COMPTADOR 20 mm

68,85 €

COMPTADOR 25 mm

103,28 €

COMPTADOR 32 mm

146,86 €

COMPTADOR 40 mm

183,58 €

CONSUM

€/M3 (base imposable)

FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1)

0,240 €

18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2)

0,320 €

36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM

1,050 €

MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

1,380 €

TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM BÀSIC)

0,550 €

En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la comunitat podrà
sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple, amb tantes unitats abastides com unitats urbanes
conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del
comptador abastit, més tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50%
de la quota d’aquestes últimes.
El volum que excedeixi el consum habitual en casos de fuita per causes no imputables a negligència de l’abonat, es
facturarà al preu del tram que s’explicita com a tram de fuita (primer tram o tram bàsic).
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En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes fixes, de comptador
de 13 mm, com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més, del diàmetre del comptador general
instal·lat, en concepte de subministrament comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es
tractés de subministraments individuals.
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CONSUMS ALÇATS PER A QUALSEVOL ÚS (Actualment no es contracten)
IMMOBLE SUBMINISTRAT

€/TRIMESTRE (base imposable)

Apartaments, estudis, bungalows, habitatges

190,0000 €

Xalets

190,0000 €

Restaurants, guinguetes

190,0000 €

Bars

190,0000 €

Supermercats

190,0000 €

Botigues, comerços, oficines, tallers, solars

190,0000 €

Perruqueries

190,0000 €

Fleques i pastisseries

190,0000 €

Piscines i jardins

190,0000 €

Altres no especificats

190,0000 €

En cas de consums alçats que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes fixes com unitats
urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte de subministrament comunitari.
En cas de consums alçats que abasteixin una zona comunitària, es computaran tantes quotes fixes com unitats
urbanes existeixin a l’immoble.
ÚS ESPECIAL. SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS
DISPONIBILITAT DEL SERVEI

€/TRIMESTRE (base imposable)

COMPTADOR 65 mm

20,45 €

COMPTADOR 80 mm

33,77 €

COMPTADOR 100 mm

55,77 €

La disponibilitat del servei inclou el subministrament d’aigua anual equivalent al valor d’una desena part del diàmetre
del comptador, en m3, per a realitzar les comprovacions necessàries del sistema, sempre previ avís a l’Entitat
Subministradora, i no inclou una garantía de pressió superior a la mínima de servei que estableix el Reglament.
El volum d’aigua que excedeixi de l’especificat, i que no s’hagi utilitzat en cas d’emergència justificada de forma
fefaent, serà sancionat amb un import equivalent a 10,00 €/m3.
1.b.- SERVEI DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS EN ALTA I EN BAIXA
PER A QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EL GESTIONI
LA L’ENTITAT I EL CONTRACTE NO SIGUI PEL SISTEMA D’ANALOGIA.

Qualsevol subministrament
CONSUM

€/TRIMESTRE (base imposable)
7,500 €
€/M3 (base imposable)

FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 75%)

0,058 €

18 - 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 50%)

0,116 €

36 - 54 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC)

0,232 €

MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

0,232 €

En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes fixes com unitats
urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte de subministrament comunitari, i es mantindran
invariables els trams de consum com si es tractes de subministraments individuals.
En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la comunitat podrà
sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple amb tantes unitats abastides com unitats urbanes
conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del
comptador abastit més tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50%
de la quota d’aquestes últimes.
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El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a negligència de l’abonat,
no es facturarà en concepte de clavegueram
QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE NO EL GESTIONI
L’ENTITAT O QUE EL CONTRACTE SIGUI PEL SISTEMA D’ANALOGIA
CLAVEGUERAM ALTA

€/TRIMESTRE (base imposable)

Per cada unitat urbana

20,75 €

En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes fixes com unitats
urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte de subministrament comunitari.
2- DRETS DE CONNEXIÓ, DRETS DE SERVEI I FIANCES
2.a.- DRETS DE SERVEI D’AIGUA POTABLE, QUALSEVOL ÚS
Diàmetre de comptador

Base imp.

Comptador d’aigua de 13 mm

108,06 €

Comptador d’aigua de 20 mm

115,96 €

Comptador d’aigua de 25 mm

162,03 €

Comptador d’aigua de 32 mm

193,36 €

Comptador d’aigua de 40 mm

278,25 €

Comptador d’aigua de 50 mm

424,93 €

Comptador d’aigua de 65 mm

654,40 €

Comptador d’aigua de 80 mm

1.097,35 €

Els subministraments contra incendis queden exempts dels drets de servei.
2.b.- PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR, QUALSEVOL ÚS
Diàmetre de comptador

Base imp.

Comptador d’aigua de 13 mm

103,80 €

Comptador d’aigua de 20 mm

112,85 €

Comptador d’aigua de 25 mm

160,00 €

Comptador d’aigua de 32 mm

188,00 €

Comptador d’aigua de 40 mm

272,60 €

Comptador d’aigua de 50 mm

422,53 €

Comptador d’aigua de 65 mm

654,92 €

Comptador d’aigua de 80 mm

1.080,62 €

Diàmetre de comptador

Base imp.

Ús domèstic, comunitari, piscines, jardins, comercial o industrial en sòl urbà. Per a cada immoble

120,00 €

Sol no urbà i provisionals, per a cada immoble

120,00 €

Provisionals obres per a conjunts plurifamiliars. Per a cada immoble

120,00 €
CIE: BOPT-I-2017-05453

2.c.- FIANCES AIGUA POTABLE

2.d.- DRETS DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
Drets de primera connexió al clavegueram

Base imp.

Per a cada immoble

167,00 €
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3- EXECUCIÓ D’ESCOMESES I HIDRANTS
3.a.- ESCOMESES D’AIGUA POTABLE i HIDRANTS
Escomeses d’aigua potable en carrer pavimentat

Base imp.

Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

417,96 €

Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud

68,85 €

Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

546,48 €

Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud

75,73 €

Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

898,84 €

Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud

92,88 €

Escomeses en carrer no pavimentat

Base imp.

Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

317,96 €

Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud

52,00 €

Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

446,48 €

Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud

61,00 €

Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

692,36 €

Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud

72,00 €

Hidrants per a ús exclusiu de bombers

Base imp.

Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers, connexió DN100 i una
sortida ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a xarxa i vàlvula DN100

877,73 €

Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers, connexió DN100 i dues
sortides ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a xarxa i vàlvula DN100

1.228,82 €

3.b.- ESCOMESES DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS
Escomeses de clavegueram en carrer pavimentat

Base imp.

Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització d’escomesa)

419,65 €

Escomesa de menys de 3 metres de longitud

828,85 €

Escomesa de 3 a 4 metres de longitud

978,89 €

Escomesa de 4 a 5 metres de longitud

1.128,93 €

Escomesa de 5 a 6 metres de longitud

1.278,97 €

Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud
Escomeses en carrer no pavimentat

136,40 €
Base imp.

Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització d’escomesa)

359,65 €

Escomesa de menys de 3 metres de longitud

726,72 €

Escomesa de 3 a 4 metres de longitud

847,50 €

Escomesa de 4 a 5 metres de longitud

967,84 €

Escomesa de 5 a 6 metres de longitud

1.088,16 €

Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud

109,40 €

Concepte

Base imp.

Subministrament de clau giratòria

800,00 €

Abonament de clau giratòria subministrada per l’Entitat

700,00 €

Desprecintat i posterior precintat de comptadors

35,60 €

Subministrament i col·locació de clau de pas anterior al comptador

50,85 €

Subministrament i col·locació de clau de pas posterior al comptador (inclou vàlvula de retenció)

72,03 €

Verificació de comptador per personal de l’Entitat (comptador instal·lat en sèrie)

63,56 €
8
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Concepte

Base imp.

Despeses generades per a verificació oficial de comptador

95,34 €

Reposició de comptador per precinte d’instal·lació i reinici de subministrament precintat

72,03 €

Desconnexió de clau de presa d’escomesa d’aigua

76,26 €

Reconnexió clau de presa d’escomesa d’aigua

76,26 €

Desconnexió i anul·lació des de vorera d’escomesa d’aigua

106,26 €

Reposició d’escomesa d’aigua anul·lada des de vorera

106,26 €

Retirada de clau de pas de bateria i col·locació de placa

76,26 €

Reposició de placa de clau de pas (2a vegada i posteriors)

76,26 €

Precinte de connexió al clavegueram

106,26 €

Desprecintat d’escomesa de clavegueram i reposició del servei

237,96 €

Subministrament de tapa de comptador de paret (1 comptador)

55,09 €

Subministrament de tapa de comptador de paret (2 – 3 comptadors)

122,88 €

Subministrament de tapa de comptador de paret (4 – 5 comptadors)

135,59 €

Subministrament de tapa de comptador de paret i terra (fosa dúctil)

82,25 €

Hora d’inspecció tècnica (mínim 1 hora)

29,66 €

Hora d’encarregat (obra civil i/o fontaneria)

33,89 €

Hora d’oficial (obra civil i/o fontaneria)

25,42 €

Hora d’ajudant (obra civil i/o fontaneria)

21,19 €

Equip acústic per a la detecció de possibles fuites (preu per cada hora de servei)

42,37 €

Hora d’equip mixt d’aigua a alta pressió i aspiració de llots a pressió

114,41 €

M3 estimats d’aigua no facturada en cas de malmesa de xarxa pública

1,38 €

Emissió de certificat de companyia (a partir del segon certificat en menys de 2 anys)

6,02 €

Despeses generades per notificació d’impagament de rebut dins el termini establert, o per
l’incompliment en el pagament d’algun termini de fraccionament (recàrrec 1)

6,35 €

Despeses generades per la tramitació del procediment de suspensió (recàrrec 2)

25,42 €

Gestió notificació carta certificada

4,35 €

Gestió notificació burofax estàndard

8,03 €

Gestió notificació burofax amb certificat de contingut
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda

20,34 €
25,07 €

Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (1a vegada)

400,00 €

Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (2a vegada)

2.000,00 €

Nota: tots els preus reflectits en aquestes tarifes són base imposable, sense impostos, cànons o taxes.
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Fran Morancho López. Alcalde
Mont-roig del Camp, 23 de juny de 2017

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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