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Tarifes del servei de subministrament d’aigua de Bellpuig: 
 

− Tarifes aprovades pel CONGIAC en Acord de la junta rectora de 17.01.2020 
 
− Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en data 15.12.2020 

 
− Tarifes publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8302 en data 

23.12.2020 
 
 
Vigència: Aquestes tarifes seran vigents a partir del dia 18.01.2021, un cop finalitzat el període 
d’exposició pública. 
 



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Nota 1: El preu de la quota fixa s'aplicarà per dies de servei.

4t bloc2n bloc

0,5946 €

/ m3    
(més de 
18 m3 
mes)

/ m3    
(de 7 a 12 
m3 mes)

3r bloc

0,7848 €

/ m3    
(de 13 a 
18 m3 
mes)

AIGUA

Qualsevol diàmetre de comptador 2,4615 € / mes x 
núm. u.u.

1r bloc

0,4518 €
/ m3    

(de 0 a 6 
m3 mes)

Q. VARIABLE

1,1318 €

ÚS DOMÈSTIC  - Tarifes 2021

Q. FIXA



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Nota 1: El preu de la quota fixa s'aplicarà per dies de servei.

Q. FIXA

/ m3    
(de 13 a 
18 m3 
mes)

1,3771 €

/ m3    
(més de 
18 m3 
mes)

Q. VARIABLE

0,7135 €
/ m3    

(de 7 a 12 
m3 mes)

0,9155 €

2n bloc 3r bloc

ÚS INDUSTRIAL - Tarifes 2021

AIGUA

1r bloc 4t bloc

Qualsevol diàmetre de comptador 6,1476 € 0,5826 €/ mes x 
núm. u.u.

/ m3    
(de 0 a 6 
m3 mes)



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Nota 1: El preu de la quota fixa s'aplicarà per dies de servei.

1r bloc 2n bloc

/ m3    
(de 13 a 
18 m3 
mes)

4t bloc

1,3430 €

/ m3    
(més de 
18 m3 
mes)

ÚS COMERCIAL I ALTRES USOS (ús agrícola, ús especial, etc.) - Tarifes 2021

Qualsevol diàmetre de comptador 2,4615 € 0,5113 €/ mes x 
núm. u.u.

AIGUA

3r bloc
Q. VARIABLEQ. FIXA

/ m3    
(de 7 a 12 
m3 mes)

0,8442 €
/ m3    

(de 0 a 6 
m3 mes)

0,6540 €



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Nota 1: El preu de la quota fixa s'aplicarà per dies de servei.

/ m3

Q. FIXA

Qualsevol diàmetre de comptador

ÚS MUNICIPAL  - Tarifes 2021

AIGUA
Q. VARIABLE

bloc únic

0,0000 € / mes x 
núm. u.u. 0,0000 €



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

(provisionals per obres, manca cèdula definitiva o gitaròries) Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

APARELL GIRATÒRIA

Qualsevol diàmetre de comptador 0,8755 € / dia 1,1463 € / m3    

Nota 1: El preu de la quota fixa s'aplicarà per dies de servei.

ÚS PROVISIONAL  - Tarifes 2021

Qualsevol diàmetre de comptador 8,4476 € / mes x 
núm. u.u.

AIGUA
Q. VARIABLE

Bloc ÚnicQ. FIXA

AIGUA

/ m3    

(lloguer)
Q. FIXA

Bloc Únic

1,1463 €

Q. VARIABLE



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense impostos, cànons o taxes

2021

Codi Tarifa ÚS DOMESTIC

DRETS DE SERVEI
xxxxxxxx Dret de servei Aigua ús domèstic 99,26 €

DRETS DE CONNEXIÓ
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 701,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 €

Codi Tarifa ÚS INDUSTRIAL, COMERCIAL I ALTRES USOS

DRETS DE SERVEI
xxxxxxxx Dret de servei Aigua ús industrial-comercial-altres usos 99,26 €

DRETS DE CONNEXIÓ
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 701,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 €

Codi Tarifa ÚS MUNICIPAL

DRETS DE SERVEI
xxxxxxxx Dret de servei Aigua ús municipal 0,00 €

DRETS DE CONNEXIÓ
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 701,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 €

Codi Tarifa ÚS ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI

DRETS DE SERVEI
xxxxxxxx    Aparell BCI 174,21 €

DRETS DE CONNEXIÓ
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 590,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 685,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 701,00 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 806,00 €

DRETS DE CONNEXIO I SERVEI - Tarifes 2021



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense impostos, cànons o taxes

2021

Codi Tarifa CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
xxxxxxxx Quota conservació comptador 1,00 €/mes/comptador

CONTRACTES
xxxxxxxx Inspecció tècnica 23,35 €
xxxxxxxx Col·locació comptador 29,44 €
xxxxxxxx Fiança contracte servei (*) 12,02 €

GIRATÒRIES
xxxxxxxx Clau giratòria 37,00 €
xxxxxxxx Fiança (*) 200,00 €
xxxxxxxx Giratòria extraviada 152,26 €

ALTRES SERVEIS
xxxxxxxx Emissió de certificats 5,77 €
xxxxxxxx Verificació del comptador ST Indústria (*) 54,75 €
xxxxxxxx Verificació comptador (instal·lació unitat en sèrie) 54,75 €

NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES IMPAGATS
xxxxxxxx Notificació impagats, 1a emissió 3,67 €
xxxxxxxx Notificació impagats, 2a emissió 6,87 €
xxxxxxxx Recàrrec impagament 1 (*) 7,35 €
xxxxxxxx Recàrrec impagament 2 (*) 50,08 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax estàndar 7,88 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 19,75 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda 24,37 €
xxxxxxxx Rebut domiciliat retornat 0,11 €

SUSPENSIONS, REPOSICIONS I DESPESES PER FRAU
xxxxxxxx Tràmit de suspensió 5,06 €
xxxxxxxx Retirada de comptador 29,44 €
xxxxxxxx Precintar espita o comptador 20,79 €
xxxxxxxx Encimentar espita 24,97 €
xxxxxxxx Desconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 47,98 €
xxxxxxxx Reposició del comptador 23,52 €
xxxxxxxx Desprecintar espita o comptador 23,52 €
xxxxxxxx Desencimentar espita 27,74 €
xxxxxxxx Reconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 47,98 €
xxxxxxxx Inspecció per frau 19,60 €
xxxxxxxx Retirar connexió directa 20,79 €
xxxxxxxx Treure vàlvula d'entrada i posar placa 47,98 €
xxxxxxxx Reposar placa vàlvula 47,98 €
xxxxxxxx Precintar vàlvules de bateria 20,79 €
xxxxxxxx Reposar comptador sostret 30,15 €
xxxxxxxx Tramitació jurídica per frau 25,97 €
xxxxxxxx Tramitació administrativa per frau 12,25 €
xxxxxxxx m3 estimats aigua no facturada 0,41 €

INSPECCIONS XARXA
PROMOCIO PRIVADA

xxxxxxxx Prova de pressió obres promotors privats (ut) 43,84 €

(*) Aquests conceptes estan exempts d'IVA

ALTRES TARIFES  - Tarifes 2021



Tarifes servei d'aigua de Bellpuig

Preus sense impostos, cànons o taxes

Codi Tarifa DESCRIPCIO 2021

xxxxxxxx H. Oficial 18,26 €
xxxxxxxx H. Ajudant 15,13 €
xxxxxxxx H. Equip localització fuites aigua 9,67 €
xxxxxxxx H. Alternador 3 KVA 20,43 €
xxxxxxxx H. Alternador > 10 kVA 21,98 €
xxxxxxxx H. Grup motobomba 9,41 €
xxxxxxxx H. Retroexcavadora 37,32 €
xxxxxxxx H. Pèrdua facturació 41,71 €
xxxxxxxx M3 Aigua vessada 1,32 €

TARIFES TREBALLS  - Tarifes 2021
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