
                                                      

 

Tarifa Montornès del Vallès1 
Quotes de Servei : 
 
  Per tots els usos     10,76 €/trimestre 
  Bonificada      5,38 €/trimestre 
  Gran Consumidor        15.400,41 €/trimestre      

 Tarifes : 
 

Els blocs de consum que es mostren es refereixen a un període de 90 dies. La facturació 
trimestral s’efectua pel període real de lectures i, per tant, els límits dels diferents blocs 
s’establiran proporcionalment a aquest període de lectures. 

 Ús domèstic i domèstics no residents: 

  1r. bloc  (de 0 a 27 m³/trimestre): 0,4100 €/m³ 
 2n.bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre):      0,9100 €/m³ 
 3r. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 0,9100 €/m³ 
 4a. bloc (més de 54 m³/trimestre): 2,4100 €/m³ 

Ús domèstic. Tarifa Social: 

  1r. bloc  (de 0 a 27 m³/trimestre): 0,2050 €/m³ 
 2n.bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 0,4550 €/m³ 
 3r. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 0,4550 €/m³ 
 4a. bloc  (més de 54 m³/trimestre): 2,4100 €/m³ 

Ús Gran consumidor:    0,8339 €/m3  

Ús Industrial i assimilats:   

  1r. bloc  (de 0 a 27 m³/trimestre): 0,9100 €/m³ 
 2n.bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre):      2,4100 €/m³ 
 3r. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 2,4100 €/m³ 
 4a. bloc  (més de 54 m³/trimestre): 4,8400 €/m³ 
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Ús municipal i zona esportiva:   0,4100 €/m³  

Ús obres : 
  1r. bloc  (de 0 a 27 m³/trimestre): 0,9100 €/m³ 
 2n.bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre):      2,4100 €/m³ 
 3r. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 2,4100 €/m³ 
 4a. bloc  (més de 54 m³/trimestre): 4,8400 €/m³ 

En alta : 
          A Vallromanes   0,7500 €/m³ 

         A Vilanova del Vallès   0,7500 €/m³  

 
Cànon de conservació contra incendis:    
 

Diàmetre   2018 

boca incendis 30 m/m    28,41 €/ab/trim. 

boca incendis 40 m/m    32,46 €/ab/trim. 

boca incendis 50 m/m    36,39 €/ab/trim. 

boca incendis 65 m/m    57,57 €/ab/trim. 

boca incendis 80 m/m    93,48 €/ab/trim. 

boca incendis 100 m/m    141,63 €/ab/trim. 

boca incendis 125 m/m     340,83 €/ab/trim. 

      Connexió general   En funció nº naus i 
diàmetres connectats 

 

Preus no tarifaris de l'exercici  
 

Drets de connexió   
 

Ús domèstic 1a ocupació (Promotor)  
 

Comptador de 13 m/m 227,48  
Comptador de 15 m/m 295,83  
Comptador de 20 m/m  380,27  
Ús domèstic successives ocupacions  

 
Comptador de 13 m/m., 15 m/m., 20 m/m  61,91  



                                                      

 

Ús industrial, comercial i piscines  
 

Comptador de 13 m/m 227,48  
Comptador de 15 m/m  295,83  
Comptador de 20 m/m  380,27  
Comptador de 25 m/m  506,98  
Comptador de 30 m/m  537,20  
Comptador de 40 m/m  675,95  
Comptador de 50 m/m  760,49  
Comptador de 65 m/m  1.013,80  
Comptador de 80 m/m  1.350,78  
Comptador de 100 m/m  2.111,94  
Instal·lació comptador (Abonat). Tots els usos  

 
Comptador de 13 m/m 117,02  
Comptador de 15 m/m  118,28  
Comptador de 20 m/m  155,65  
Comptador de 25 m/m  253,57  
Comptador de 30 m/m  338,10  
Comptador de 40 m/m  422,54  
Comptador de 50 m/m  760,49  
Comptador de 65 m/m  1.056,07  
Comptador de 80 m/m  1.267,32  
Comptador de 100 m/m  1.689,65  
Aquests preus comprenen el comptador i el treball d'instal·lar-lo  

 
Escomeses  

 
1- Individual (per a comptador 13/15 mm) 810,85  
* Aquest preu compren l'obra civil d'excavació en terreny públic, ramal d'escomesa, 
connexions, reposició paviment, arqueta i jocs de claus. 

 
 

2- Incendis i altres (inclosa la connexió, sense obra civil ni comptador de control):  
 

Diàmetre 1 ¼" 409,44  
Diàmetre 2" 690,84  
Diàmetre 2½" 777,36  
Diàmetre 3" 1.267,32  
Diàmetre 4" 2.111,94  
Cata per localització conducció i reposició de paviment (0,80x0,80x0,80m) 426,34  
Les escomeses que tinguin la canonada general a mes de 3 metres de la façana on 
s'ubiqui el comptador, es cobrarà per cada ml. que excedeixi el següent: 

  

Carrers amb asfalt  74,53  
Carrers amb vorera, formigó  35,53  
Carrers de terra, sense reposició  24,10  
Inspecció i verificació instal·lacions  

 
Per cada inspecció/verificació  21,29  
Canvis de nom  

 
Familiars  8,68  



                                                      

 

Altres  17,05  
Reobertura del servei  

 
Per manca de pagament  38,19  
despeses retorn bancari (actualment) 4,08  
despeses gestió reclamació 6,00  
despeses pagament fora de termini 4,08  
fiança Incasol ** 12,02  
** o el mínim que marquin els pressupostos de la Generalitat  

 
Els preus del servei se'ls aplicarà l'IVA corresponent. 

“En tot allò no previst en aquesta ordenança fiscal, regirà el Reglament del servei municipal d’abastament domiciliària 
d’aigua potable.”      

 


