
                                                      

Aprovació tarifes DOGC Núm. 8302 – 23.12.2020 

Tarifa Figaró-Montmany 
Quotes de Servei : 
 
  Ús domèstic reduït     13,72 €/trimestre 
  Ús domèstic reduït no residents  18,99 €/trimestre 
  Ús domèstic estès   18,99 €/trimestre 
  Ús domèstic estès no resident  38,50 €/trimestre     
  Ús Comercial i obres   50,64 €/trimestre 
  Ús residències Pl. Pública  10,55 €/trimestre 
  Ús residències Pl. Particulars  10,55 €/trimestre 
  Horts Municipals     6,33 €/trimestre 
  Ús agrícola    18,99 €/trimestre 
  Ús municipal    15,00 €/trimestre 
  Ús incendis    50,64 €/trimestre 
  Alta     2.300 €/trimestre 
 
La quota domèstic reduït equival al tipus A, B i C i el tipus estès equival al tipus D i E 
Els tipus A, B, C, D i E es refereixen al cabal instantani instal·lat en l’habitatge, d’acord amb el següent detall: 
 
  Inferior a 0,60 l./seg. A 
  De 0,60 a 0,99 l./seg. B 
  De 1,00 a 1,49 l./seg. C 
  De 1,50 a 1,99 l./seg. D 
  De 2,00 a 3,00 l./seg. E 

 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 (reduït i estès): 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,3155 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      0,7773 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 1,7462 €/m³ 
 4t. bloc  (més de 45 m³/trimestre): 3,9123 €/m³ 

Ús Comercial : 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,7728 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      1,4490 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 2,5358 €/m³ 
 4t. bloc  (més de 45 m³/trimestre): 6,1945 €/m³ 
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Ús Obres : 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,7029 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      1,3128 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 2,2807 €/m³ 
 4t. bloc  (més de 45 m³/trimestre): 5,0790 €/m³ 
 

Ús Agrícola : 
  1r. bloc  (de 0 a 18 m³/trimestre): 0,3150 €/m³ 
 2n.bloc  (de 19 a 27 m³/trimestre):      0,3150 €/m³ 
 3r. bloc  (de 28 a 45 m³/trimestre): 0,4876 €/m³ 
 4t. bloc  (més de 45 m³/trimestre): 0,8533 €/m³ 
 

Ús Residències : 
  1r. bloc  (fins 5 m³/plaça/trimestre): 1,0868 €/m³ 
 2n.bloc  (de 6 a 9 m³/plaça/trim.):       4,1055 €/m³ 
 3r. bloc  (més de 9 m³/plaça/trim.): 6,1945 €/m³ 
   

Ús municipal :     0,1932 €/m³  
 

Alta :       0,2974 €/m³ 
 

Incendis :      2,5624 €/m³  
 

Clavegueram :      

  Clavegueram Domèstic Tots  0,1500 €/m³  

  Clavegueram No Domèstic Tots 0,2250 €/m³  
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Conservació de Comptadors:    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als efectes d’aquesta tarifa s’ha d’entendre com a persona resident aquella que està empadronada al 
municipi respecte del seu domicili habitual i com a no resident totes aquelles que no tinguin el concepte de 
resident d’acord amb la definició donada. 

Les famílies nombroses gaudiran de les mateixes condicions d’ampliació dels límits dels blocs aplicats per 
l’ACA. Per poder gaudir d’aquest règim les famílies hauran de sol·licitar-ho a l’ACA i un cop l’ACA hagi 
informat al concessionari, aquest aplicarà aquesta ampliació dels límits a la tarifa d’aigua de Figaró-
Montmany. 

Preus no tarifaris de l'exercici  
 

 

Aportació 101,56 € 

Comptador O<20 mm. 88,16 € 

Comptador O 20 mm. 109,57 € 

Comptador O 40 mm. 331,12 € 

Comptador O>50 mm. Segons pressupost 

Instal·lació comptador 30,74 € 

Canvi de nom 9,49 € 

Fiança 12,02 € 

Reobertura per tancament 30,74 € 

Despeses impagats  

Gestió impagats, sobre l’import endeutat 5,00%  

Calibre 
comptador Tarifa conservació comptador 

< 20 mm. 2,73€ abonat/trimestre 
20 mm. 3,75€ abonat/trimestre 
25 mm. 8,79€ abonat/trimestre 
30 mm. 10,02€ abonat/trimestre 
40 mm. 12,54€ abonat/trimestre 
50 mm. 50,13€ abonat/trimestre 
65 mm. 56,4€ abonat/trimestre 
80 mm. 62,64€ abonat/trimestre 

100 mm. 75,18€ abonat/trimestre 
125 mm. 87,72€ abonat/trimestre 



                                                      

Aprovació tarifes DOGC Núm. 8302 – 23.12.2020 

  

Gestió impagats, facturació mínima 6,00 € 

Gestió impagats, facturació màxima 50,00 € 

Inspecció boques incendis 

Inspecció i precinte per alta o ampliació del servei contra incendis fins a un màxim 
de 4 boques 52,09 € 

Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en la inspecció i precinte per 
alta o ampliació del servei contra incendis 6,50 € 

Connexió del Servei (escomesa <5ml1)  

Ø 25  mm façana 1.094,96 € 

Ø 25  mm  952,52 € 

Ø 30  mm  952,52 € 

Ø 40  mm 1.194,18 € 

Ø 50  mm 1.438,98 € 

Ø 60  mm 2.333,50 € 

Ø 80  mm 2.523,78 € 

Connexió Servei d’Obres 986,10 € 

Connexió Servei amb arqueta Ø<40 mm. 1.203,52 € 

Jocs de Claus i Precinte  

Ø13 i 15 mm 29,19 € 

Ø 20 mm 37,48 € 

Ø 25 mm 61,34 € 

Ø 30 mm 78,07 € 

Ø 40 mm Segons pressupost 

 

 

 
1 Les connexions del servei amb una escomesa de llargada superior a 5 ml necessitaran d’un pressupost 
personalitzat. 
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