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Administració Local
2013-03951
Ajuntament de Mont-roig del Camp
EDICTE
L’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2012, va acordar aprovar inicialment
la modificació de les noves tarifes del Servei d’Aigua i Clavegueram per a l’exercici 2013 de Mont-roig del Camp. La
seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per inserció en el BOP
de Tarragona núm. 37 de 13.02.2013 i en el DOGC núm. 6314 de 13.02.2013. Durant el període hàbil legalment
establert no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació contra l’acord de Ple.
D’acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat
definitivament l’esmentat Estatuts i es 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.
1.- TARIFES DE SERVEI
1.a.- SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ÚS DOMÈSTIC, COMUNITARI, PISCINES O JARDINS, COMERCIAL O INDUSTRIAL EN SÒL URBÀ
QUOTA FIXA

€/TRIMESTR (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

€/M3 (base imposable)

FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (TRAM BONIFICAT)

0,240 €

18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC)

0,320 €

36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM

1,050 €

MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

1,380 €

USOS EN SÒL NO URBÀ I ÚS PROVISIONAL
€/TRIMESTR (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

0,240 €

18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM

0,320 €

36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM

1,050 €

MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

1,380 €
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QUOTA FIXA
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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
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.
El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a negligència de l’abonat
es facturarà al preu del tram bàsic.
CONSUMS ALÇATS PER A QUALSEVOL ÚS (Actualment no es contracten)
IMMOBLE SUBMINISTRAT

€/TRIMESTR (base imposable)

Apartaments,estudis,bungalows,vivendes

190,0000 €

Xalets

190,0000 €

Restaurants, xiringuitos

190,0000 €

Bars

190,0000 €

Supermercats

190,0000 €

Tendes, 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.
US ESPECIAL. SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS
DISPONIBILITAT DEL SERVEI

€/TRIMESTR (base imposable)

COMPTADOR 65 mm

20,45 €

COMPTADOR 80 mm

33,77 €

COMPTADOR 100 mm

55,77 €

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 2,00 €/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.
QUOTA FIXA
Qualsevol subministrament

€/TRIMESTR (base imposable)
7,500 €
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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.
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CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 75%)

€/M3 (base imposable)
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.
El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a negligència de l’abonat
es facturarà al preu del tram bàsic.
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
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 €
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Diàmetre de comptador
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2.c.- FIANCES AIGUA POTABLE
Diàmetre de comptador
Ús domèstic, comunitari, piscines, jardins, comercial o industrial en sòl urbà. Per a cada immoble

Base imp.
120,00 €

Sol no urbà i provisionals, per cada immoble

120,00 €

Provisionals obres per a conjunts plurifamiliars. Per a cada immoble

120,00 €

2.d.- DRETS DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
Drets de primera connexió al clavegueram
Per a cada immoble

Base imp.
167,00 €

3- EXECUCIÓ D’ESCOMESES
3.a.- ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
Escomeses d’aigua potable en carrer pavimentat
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN32 mm a partir dels 2 m de longitud
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN40 mm a partir dels 2 m de longitud
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN50 mm a partir dels 2 m de longitud
Escomeses en carrer no pavimentat
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN32 mm a partir dels 2 m de longitud
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN40 mm a partir dels 2 m de longitud
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador
Increment per metre lineal d’escomesa de fins a DN50 mm a partir dels 2 m de longitud

Base imp.
417,96 €
68,85 €
546,48 €
75,73 €
898,84 €
92,88 €
Base imp.
317,96 €
52,00 €
446,48 €
61,00 €
692,36 €
72,00 €

3.b.- ESCOMESES DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS
Base imp.

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.

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 €

4- ALTRES TARIFES DE SERVEI
Concepte
Hora d’inspecció tècnica (mínim 1 hora)

Base imp.
29,66 €

Subministrament de clau giratòria

800,00 €

Abonament de clau giratòria subministrada per l’entitat

700,00 €
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Escomeses de clavegueram en carrer pavimentat
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Desprecintat i posterior precintat de comptadors per al manteniment de les instal·lacions

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 €

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 escomesa d’aigua

76,26 €

Reconnexió clau de presa d’escomesa d’aigua

76,26 €

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

76,26 €

Reposició de placa de clau de pas

76,26 €

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

82,25 €

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

114,41 €
1,38 €
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Ferran Pellicer Roca, alcalde.
2 d’abril de 2013.

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

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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