
                                                      

Aprovació tarifes DOGC Núm. 8302 – 23.12.2020 

Tarifa Camprodon 
Quotes de Servei : 
 
  Ús domèstic i generals     13,28 €/trimestre 
  Ús domèstic no residents  18,49 €/trimestre 
  Ús domèstic (tarifa social)    6,64 €/trimestre     
  Ús industrial i obres   20,46 €/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 18 m³/trimestre): 0,1094 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      0,1640 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 0,2735 €/m³ 
 4t. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 0,3281 €/m³ 
 5è.bloc  (més de 54 m³/trimestre): 0,3281 €/m³ 

Ús domèstic. Tarifa Social : 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,0602 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      0,0903 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 0,1506 €/m³ 
 4t. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 0,1806 €/m³ 
 5è.bloc  (més de 54 m³/trimestre): 0,1806 €/m³ 

Ús Activitats econòmiques : 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,3281 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      0,4375 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 0,5468 €/m³ 
 4t. bloc  (de 46 a 54 m³/trimestre): 0,7655 €/m³ 
 5è.bloc  (més de 54 m³/trimestre): 0,7655 €/m³ 
 

Ús municipal :     0,1094€/m³  

 

Ús cisternes :     0,1312 €/m³  
 
Cànon de conservació contra incendis:   56,61 €/trimestre 
 



                                                      

Aprovació tarifes DOGC Núm. 8302 – 23.12.2020 

 

Preus no tarifaris de l'exercici  
 

 

Aportació 97,05€ 

Comptador  86,78€ 

Instal·lació comptador 30,26€ 

Canvi de nom 9,02€ 

Fiança 12,02€ 

Restabliment del servei 30,26€ 

Inici expedient de tancament 6,01€  

Gestió devolució rebuts 3,50€ 

Instal·lació escomesa i instal·lació interior 1 
comptador 251,84€ 

Connexió escomesa protecció contra 
incendis diàmetre 2”, inclosa mà d’obra civil 

1.117,17€ 

Connexió escomesa protecció contra 
incendis diàmetre 2”, amb comptador, inclosa mà d’obra 
civil 

2.614,29€ 
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