LA FACTURA DE L’AIGUA
ELS CONCEPTES DE LA FACTURA:
Subministrament d’aigua
Inclou les despeses derivades de la compra d’aigua, el seu tractament, el
control sanitari permanent, la distribució de l’aigua a la pressió adequada, els
costos de manteniment de les instal·lacions i el servei d’atenció al client.
L’estructura de la factura del servei de subministrament d’aigua té dues parts
diferenciades:
Una part fixa, anomenada quota de servei, que es factura en concepte de
disponibilitat immediata i d’accés permanent al servei d’aigua.
Una part variable, que es factura en funció del consum d’aigua realitzat i
que s’estructura en tres blocs o trams diferenciats. Els metres cúbics d’aigua
que es facturen dintre de cadascun d’aquests trams varien en funció de les
persones que conviuen al mateix habitatge, amb la finalitat de garantir la
dotació mínima d’aigua per persona i al preu més baix. Aquest sistema
tarifari per trams ajuda a fomentar un consum responsable de l’aigua.
A banda d’aquests dos conceptes, també es factura dintre del servei d’aigua
el manteniment del comptador, que és una quota fixa que té la finalitat de
cobrir les despeses derivades de la substitució i del manteniment del
comptador d’aigua.
Les tarifes del servei de subministrament d’aigua d’Argentona van ser
aprovades per l’Ajuntament, a proposta del Consell d’Administració de la
companyia, i per la Comissió de Preus de Catalunya, que depèn de la
Direcció General de Comerç de la Generalitat, i estan en vigor des del mes
de juliol del 2013. Aquestes són les tarifes d’aigua del municipi:

QUOTA DE SERVEI
Domèstic C (pis)
Domèstic D (casa)
Domèstic > 100 m3/trimestre
Comercial
Comercial > 100 m3/trimestre
Industrial i obres < 5 m3/dia
Industrial i obres > 5 m3/dia

€/mes
6,149 €
7,687 €
9,142 €
14,726 €
20,631 €
74,193 €
222,933 €

CONSUM D'AIGUA
ÚS DOMÈSTIC:
Primer tram
Segon tram
Tercer tram
ÚS COMERCIAL:
Primer tram
Segon tram
Tercer tram
ÚS INDUSTRIAL:
Tram únic
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ENTITATS SOCIALS:
Tram únic
SUBMINISTRAMENT EN ALTA:
Tram únic

€/m3
0,407 €
0,683 €
2,454 €
€/m3
0,817 €
0,947 €
1,240 €
€/m3
1,060 €
€/m3
0,701 €
€/m3
1,395 €

En el subministrament d’aigua per ús domèstic s’apliquen trams de consum
diferenciats en funció del nombre de persones censades a l’habitatge. En
aquest cas, l’interessat ha de presentar un certificat del padró municipal
d’habitants i ha de ser titular del contracte de subministrament d’aigua. La
següent taula mostra la distribució dels trams de consum en funció del
nombre de persones censades a l’habitatge:

NOMBRE DE
PERSONES
CENSADES A
L'HABITATGE
2 persones
3 persones
4 persones
5 persones
6 persones
7 persones
8 persones
9 persones
10 persones

PRIMER TRAM
SEGON TRAM
TERCER TRAM
(M3/TRIMESTRE) (M3/TRIMESTRE) (M3/TRIMESTRE)
de 0 a 9 m3
de 0 a 12 m3
de 0 a 15 m3
de 0 a 18 m3
de 0 a 21 m3
de 0 a 24 m3
de 0 a 27 m3
de 0 a 30 m3
de 0 a 33 m3

de 10 a 21 m3
de 13 a 30 m3
de 16 a 39 m3
de 19 a 48 m3
de 22 a 57 m3
de 25 a 66 m3
de 28 a 75 m3
de 31 a 84 m3
de 34 a 93 m3

més de 21 m3
més de 30 m3
més de 39 m3
més de 48 m3
més de 57 m3
més de 66 m3
més de 75 m3
més de 84 m3
més de 93 m3

Cànon de l’aigua
La companyia, com totes les entitats subministradores d’aigua de Catalunya, té
l’obligació de repercutir el cànon de l’aigua a les factures i de liquidar a l’Agència
Catalana de l’Aigua la totalitat de l’import repercutit.
Per a més informació al respecte, l’Agència Catalana de l’Aigua posa a la vostra
disposició el telèfon 012 i la seva pàgina web: www.gencat.cat/aca

IVA
Tant la facturació del servei de subministrament d’aigua, com la repercussió del
cànon de l’aigua, tributen per IVA al tipus reduït del 10%. Només la quota de
manteniment del comptador tributa al tipus ordinari de l’IVA, que és el 21%.

