
 

 

Tarifes de subministrament d'aigua | Ús domèstic 

Informades favorablement per l'Excm. Ajuntament de Matadepera en ple del dia 24 de juliol de 
2015 i aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de data 9 d'octubre de 
2015, s'apliquen als consums des del 10 d'octubre de 2015. D'acord amb l'Ajuntament 
l'aplicació d'aquestes tarifes es realitzarà de forma graonada en el termini de dos anys.  

Per a clients amb comptador individual 

L’import del subministrament d’aigua per a l’ús domèstic de clients amb comptador individual es 
calcula aplicant una única quota de servei i diferents blocs en funció del consum i l’IVA 
corresponent (10%). El client rep la seva factura trimestralment. 

Les unitats familiars amb més de 3 persones, es beneficien d’una ampliació de 3 m³/ trimestre 
en el límit del segon bloc per a cada persona addicional. Aquesta ampliació s’aplica de forma 
automàtica segons les dades que consten en el padró municipal i que l’Ajuntament comunica a 
la companyia. 

 

PER A CLIENTS AMB COMPTADOR INDIVIDUAL A PARTIR DE 10/10/2016 

Per a clients amb 
comptador individual 

Unitat familiar fins a 3 
persones 

Unitat familiar de 4 
persones 

Per cada persona 
addicional 

  Tarifa social 

Quota de servei per a consum fins a 18 m³/trimestre 7,1325 €/mes 0,7133 €/mes 

Quota de servei per a 
consum entre 18 i 45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim. 9,2518 €/mes 0,9252 €/mes 

Quota de servei per a 
consum superior a 45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim. 12,6144 €/mes   

En funció del consum s’apliquen tres preus diferents: 

1r bloc: Consum fins a 18 m³/trimestre 0,9179 €/m³   

2n bloc: Consum de 18 
m³/trimestre a 45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim. 1,2039 €/m³   

3r bloc: Consum superior 
a    45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim. 2,5161 €/m³   

3r bloc: Consum superior 
a  (fuites) 

45 m³/trim 48 m³/trim + 3 m³/trim. 2,2645 €/m³   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a una família de 3 persones (AMB 
LES TARIFES A PARTIR DE 10/10/2016) 
 

L’import de subministrament d’aigua per a una família de 3 persones que consumeix 46 m³ 
d’aigua en un trimestre es calcula de la forma següent: 

Quota de servei 12,6144 €/mes x 3 mesos = 37,84 € 

Import 1er bloc 18 m³/trim x Preu 1er bloc (0,9179) = 16,52 € 

Import 2n bloc 27 m³/trim x Preu 2n bloc (1,2039) = 32,51 € 

Import 3er bloc 1 m³/trim x Preu 3er bloc (2,5161) = 2,52 € 

  Import del subministrament d'aigua = 89,39 € 

 
 
Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a una família de 4 persones (AMB 
LES TARIFES A PARTIR DE 10/10/2016) 
 

L’import de subministrament d’aigua per a una família de 4 persones que consumeix 46 m³ d’aigua 

en un trimestre es calcula de la forma següent: 

Quota de servei 9,2518 €/mes x 3 mesos = 27,76 € 

Import 1er bloc 18 m³/trim x Preu 1er bloc (0,9179) = 16,52 € 

Import 2n bloc 28 m³/trim x Preu 2n bloc (1,2039) = 33,71 € 

  Import del subministrament d'aigua = 77,99 € 

 


