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Tarifes del servei de subministrament d’aigua de Vila-rodona: 
 

− Tarifes publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 197 en data 
26.08.2010 

 
 
Vigència: Exercici 2021 



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

0,51 €

Nota 1: S’estableix un mínim de 18 m3 trimestrals que tots els immobles que gaudeixen del servei 
abonaran independentment del consum que tinguin.

Tarifa 1: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AL NUCLI I DISSEMINATS 
Codi: VRO-DOM-SC i VRO-DOS-SC  -  Tarifes 2021

1r tram 2n tram

/ m3    (més 
de 18 m3 
trimestre)

Qualsevol diàmetre de comptador

Q. VARIABLE

0,27 €

/ m3       
(de 0 a 18 

m3 
trimestre)

AIGUA

Nota 2: No obstant aquelles unitats familiars on només hi hagi una persona empadronada i aquesta sigui 
pensionista i major de 65 anys gaudirà d’una subvenció de 2,5 euros el trimestre, si els habitants amb la 
mateixa circumstància fossin 2 la subvenció trimestral serà de 1,5 euros.



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Tarifa 2: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AL CAMÍ VILARDIDA I ALTRES HORTS         
Codi: VRO-DOV-SC  -  Tarifes 2021

AIGUA
Q. VARIABLE

1r tram 3r tram

Nota 1: S’estableix un mínim de 18 m3 trimestrals que tots els immobles que gaudeixen del servei abonaran independentment del 
consum que tinguin.

2n tram

Qualsevol diàmetre de comptador 0,19 €

/ m3       
(de 0 a 10 

m3 
trimestre)

3,82 €
/ m3    (més 

de 19 m3 
trimestre)

1,15 €

/ m3       
(de 11 a 19 

m3 
trimestre)



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

/ m3    (més 
de 18 m3 
trimestre)

Nota 1: S’estableix un mínim de 18 m3 trimestrals que tots els immobles que gaudeixen del servei 
abonaran independentment del consum que tinguin.
Nota 2: Tarifa industrial de manteniment a la industria aïllada, 350 euros per connexió i mes.

Tarifa 3: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA INDUSTRIA AÏLLADA     
Codi: VRO-NDA-SC  -  Tarifes 2021

AIGUA
Q. VARIABLE

1r tram 2n tram

Qualsevol diàmetre de comptador 0,27 €

/ m3       
(de 0 a 18 

m3 
trimestre)

0,51 €



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

/ m3    (més 
de 18 m3 
trimestre)

Nota 1: S’estableix un mínim de 18 m3 trimestrals que tots els immobles que gaudeixen del servei 
abonaran independentment del consum que tinguin.
Nota 2: Tarifa industrial de manteniment a la industria adossada, 50 euros per connexió i mes.

Tarifa 4: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA INDUSTRIA ADOSSADA 
Codi: VRO-NDI-SC  -  Tarifes 2021

AIGUA
Q. VARIABLE

1r tram 2n tram

Qualsevol diàmetre de comptador 0,27 €

/ m3       
(de 0 a 18 

m3 
trimestre)

0,51 €



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense IVA

Qualsevol tipus de subministrament

Qualsevol diàmetre de comptador 0,27 €

/ m3       
(de 0 a 18 

m3 
trimestre)

/ m3    (més 
de 18 m3 
trimestre)

0,51 €

Nota 1: Aquesta tarifa no està reflectida en les ordenances, però d’acord amb conversa mantinguda amb 
el Secretari Sr. Francesc Pros, va manifestar que s’havia de mantenir tal qual venia reflectida en el padró 
lliurat per part de l’Ajuntament, donat que era com es venia cobrant per part de Base fins a l’actualitat.

Tarifa 5: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA INDUSTRIA (SENSE 
CLAVEGUERAM)  Codi: VRO-NDS-SC  -  Tarifes 2021

AIGUA
Q. VARIABLE

1r tram 2n tram



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense impostos, cànons o taxes

2021

Codi Tarifa TOTS ELS USOS

DRETS DE SERVEI
xxxxxxxx Dret de servei Aigua ús domèstic 150,00 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 1.078,37 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 1.252,33 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 1.286,31 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 1.388,39 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1" 434,28 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 1 1/2 " 554,13 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 " 669,54 €
xxxxxxxx Dret de connexió aigua per a escomesa de 2 1/2 " 795,00 €

DRETS DE CONNEXIO I SERVEI - Tarifes 2021



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense impostos, cànons o taxes

2021

Codi Tarifa MANTENIMENT DE COMPTADORS
xxxxxxxx Quota manteniment de comptador 4,67 €/trimestre/comptador

CONTRACTES
xxxxxxxx Inspecció tècnica alta (1) 29,77 €
xxxxxxxx Col·locació comptador (2) 49,88 €
xxxxxxxx Fiança contracte servei (*) 12,02 €

GIRATÒRIES
xxxxxxxx Clau giratòria 42,15 €
xxxxxxxx Fiança (*) 511,10 €
xxxxxxxx Giratòria extraviada 173,44 €

TRAMITACIO ESCOMESA
xxxxxxxx Tramitació expedient escomesa 71,58 €
xxxxxxxx Entrega a compte reparació escomesa 896,34 €

ALTRES SERVEIS
xxxxxxxx Emissió de certificats 6,56 €

xxxxxxxx Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal inferior 
a 20 m3/h (3) (*) 82,51 €

xxxxxxxx Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal igual o 
superior a 20 m3/h (3) (*) 257,39 €

xxxxxxxx Desmuntar comptador i col·locar comptador provisional i/o definitiu per 
verificació oficial 45,79 €

Verificació oficial comptador ST Indústria: Segons taxes publicades i 
aplicades per la Generalitat (3)

xxxxxxxx Verificació comptador (instal·lació unitat en sèrie) 59,68 €

COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES IMPAGATS I AVISOS SUSPENSIÓ
xxxxxxxx Comunicació i gestió reclamació impagats 10,68 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax estàndar 8,97 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 22,50 €
xxxxxxxx Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda 27,76 €

SUSPENSIONS, REPOSICIONS I RESCISSIONS
xxxxxxxx Retirada de comptador 31,58 €
xxxxxxxx Precintar espita o comptador 31,58 €
xxxxxxxx Encimentar espita 37,92 €
xxxxxxxx Desconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 72,87 €
xxxxxxxx Reposició del comptador 35,73 €
xxxxxxxx Desprecintar espita o comptador 35,73 €
xxxxxxxx Desencimentar espita 42,14 €
xxxxxxxx Reconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 72,87 €

DESPESES PER FRAU
xxxxxxxx Inspecció 29,77 €
xxxxxxxx Tramitació jurídica per frau 39,45 €
xxxxxxxx Tramitació administrativa per frau 18,61 €
xxxxxxxx Retirar connexió directa 31,58 €
xxxxxxxx Treure vàlvula d'entrada i posar placa 72,87 €
xxxxxxxx Reposar placa vàlvula 72,87 €
xxxxxxxx Precintar vàlvules de bateria 31,58 €
xxxxxxxx Reposar comptador sostret 45,79 €
xxxxxxxx Instal·lació entrada comptador 14,45 €
xxxxxxxx Instal·lació sortida comptador 18,49 €
xxxxxxxx Valor residual comptador sostret 13,65 €
xxxxxxxx m3 estimats aigua no facturada (ús domèstic, comercial i industrial) 0,38 €
xxxxxxxx m3 estimats aigua no facturada (ús provisional, piscines i jardins) 1,29 €

ALTRES TARIFES  - Tarifes 2021



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense impostos, cànons o taxes

2021

ALTRES TARIFES  - Tarifes 2021

INSPECCIONS XARXA
PROMOCIO PÚBLICA

xxxxxxxx Prova de pressió obres municipals (ut) 54,14 €
Inspecció claveguera obres municipals 

xxxxxxxx   - Inspecció exterior prèvia (ut) 54,14 €
xxxxxxxx   - Sortida equip d'inspecció (ut) 163,03 €
xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: menys de 40 ml (preu per h.) 119,49 €

xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del 
primer ml) 1,74 €

xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml) 1,24 €
xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml) 0,62 €
xxxxxxxx Inspecció recepció d'obra municipals (ut) 95,82 €

PROMOCIO PRIVADA
xxxxxxxx Prova de pressió obres promotors privats (ut) 66,59 €

Inspecció claveguera obres promotors privats
xxxxxxxx   - Inspecció exterior prèvia (ut) 66,59 €
xxxxxxxx   - Sortida equip d'inspecció (ut) 177,96 €
xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: menys de 40 ml (preu per h.) 149,35 €

xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del 
primer ml) 2,23 €

xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml) 1,49 €
xxxxxxxx   - Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml) 0,81 €
xxxxxxxx Inspecció recepció d'obra promotors privats (ut) 108,27 €

(1) a partir de la 2a = 19,35 €
(2) a partir de la 2a i en grup = 32,42 €

1.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat superior a 20 m3/h ..................Taxa a pagar: 159,3 €
2.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat igual o inferior a 20 m3/h ........ Taxa a pagar:  21,4 €

(*) Aquests conceptes estan exempts d'IVA.

(3) A títol orientatiu s’informa que les taxes aprovades per la Generalitat per a l’exercici anterior eren les que tot seguit 
s’indiquen :



Tarifes servei d'aigua de Vila-rodona

Preus sense impostos, cànons o taxes

Codi Tarifa DESCRIPCIO 2021

xxxxxxxx H. Oficial 35,84 €
xxxxxxxx H. Ajudant 31,95 €
xxxxxxxx H. Camió normal (camió de fins a 3.500 Kg) 36,52 €
xxxxxxxx H. Camió grua (camió més de 3.500 Kg) 57,84 €
xxxxxxxx H. Camió Alta pressió (fins 1 hora) 179,24 €
xxxxxxxx H. Camió Alta pressió (més d'1 hora) 114,72 €
xxxxxxxx H. Grup compressor 17,87 €
xxxxxxxx H. Equip localització fuites aigua 14,69 €
xxxxxxxx H. Alternador 3 KVA 31,03 €
xxxxxxxx H. Alternador > 10 kVA 33,39 €
xxxxxxxx H. Grup motobomba 14,29 €
xxxxxxxx H. Retroexcavadora 56,68 €
xxxxxxxx H. Pèrdua facturació 63,34 €
xxxxxxxx M3 Aigua vessada 1,99 €
xxxxxxxx Ut Desplaçament fins a 20 Km (import mínim) 22,67 €
xxxxxxxx Km desplaçament superior a 20 Km (preu unitari per Km > 20) 0,43 €
xxxxxxxx H. Equip inspecció TV (fins 1 hora) 191,67 €
xxxxxxxx H. Equip inspecció TV (més d'1 hora) 127,13 €

TARIFES TREBALLS  - Tarifes 2021
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