Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, S.A.
Atenció al Client: 900 710 710 (laborables de 8 a 20 h)
Avaries: 900 700 720 (24 h)

QUOTA DE SERVEI. Garanteix la disponibilitat immediata i
l'accés permanent al servei d'aigua potable. Depèn de la
classificació de l’habitatge en funció del seu cabal nominal,
d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial
Decret 314/2006, de 17 de Març i el vigent Reglament del
servei metropolità del cicle integral de l’aigua, publicat en el
BOP de 20/11/2012.
Segons el vigent Reglament del servei metropolità del cicle
integral de l’aigua, s’aplicarà la següent modalitat en el
sistema tarifari:

any 2016
Es detallen a continuació els conceptes inclosos en la factura
de l’aigua per a subministraments d’ús domèstic amb
comptador (tarifes del servei i conceptes impositius). El
subministrament domèstic consisteix en la utilització de l’aigua
per atendre les necessitats normals d’un habitatge.
La
freqüència
habitual
de
facturació
d’aquests
subministraments és cada dos mesos. Durant el primer
bimestre de l'any alguns dels imports dels conceptes que aquí
es detallen no coincideixen amb els de la factura, pel fet que
el període de consum té l’inici a l’any anterior i s’apliquen
tarifes intermèdies.
L’import de les tarifes del servei i el límit dels trams de
consum relacionats a continuació corresponen a una
periodicitat mensual.

SISTEMA GENERAL DE CINC TRAMS
S'aplica amb caràcter general a tots els subministraments
domèstics per comptador. Els preus de la quota de servei a
partir del 11 de novembre de 2016 són els següents:
HABITATGES AMB COMPTADOR INDIVIDUAL
(SOBRE BATERIA O SOBRE RAMAL ÚNIC)

TARIFES DEL SERVEI
Les tarifes vigents per a l'any 2016, autoritzades per la
Comissió de Preus de Catalunya, consten d'una quota de
servei i diferents trams de consum amb tarifa creixent.

Ampliació de la capacitat dels trams de consum, a partir de
la quarta persona, tal i com es mostra a continuació:
Tram 1: Ampliació en 2 m3/persona i mes
Tram 2: Ampliació en 3 m3/persona i mes
Tram 3: Ampliació en 5 m3/persona i mes
Tram 4: Ampliació en 6 m3/persona i mes

En els habitatges en els que visquin persones amb grau de
disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència
reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials, cada persona amb disminució computa com a
dues persones a efectes de considerar l’ampliació de trams.

TARIFA SOCIAL
Tipus habitatge

Cabal nominal submin.

Quota (€/mes)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0,25 m3/hora
0,33 m3/hora
0,40 m3/hora
0,50 m3/hora
0,63 m3/hora
1,00 m3/hora
1,60 m3/hora
2,50 m3/hora
4,00 m3/hora

2,60
6,77
7,67
11,87
12,80
18,28
29,64
42,86
64,87

És d’aplicació als següents col·lectius:

Estructura tarifària
L'estructura tarifària està formada per les tarifes del servei i
els diferents conceptes impositius de les administracions
competents.

Els habitatges on conviuen més de tres persones poden optar
per una facturació especial del consum del subministrament.
Aquesta consisteix en:
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La factura de l'aigua per a
subministraments domèstics

FACTURACIÓ ESPECIAL PER A HABITATGES EN QUÈ
CONVIUEN MÉS DE TRES PERSONES

-

Majors de 60 anys i perceptors d’una pensió mínima
per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat
Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus
membres amb situació d’atur

La seva quota de servei té un import equivalent al 75% de la
quota de servei domèstica.
El preu unitari del primer tram és el 75% del preu unitari del
primer tram domèstic.

Els preus dels trams de consum (€/m3) són:
Tram 1 - Inclou els primers 6 m3
mensuals de consum
Tram 2 - Consum de 7 a 9 m3/mes
Tram 3 - Consum de 10 a 15 m3/mes
Tram 4 - Consum de 16 a 18 m3/mes
Tram 5 - Més de 18 m3/mes

-

0,6189
1,2379
1,8568
2,4757
3,0946

La tarifa social s’aplicarà en cada factura del subministrament
beneficiari, sempre i quan el consum de la factura no superi el
límit de consum del segon tram.
En cas d’haver consum pel segon tram, el preu serà el mateix
que l’aplicat en el segon tram per l’ús domèstic.
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TMTR (TAXA METROPOLITANA DE TRACTAMENT I
DEPOSICIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS)

TAXA CLAVEGUERAM
(Només als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles i
Sant Climent de Llobregat)
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CÀNON DE L’AIGUA. Tribut amb finalitat ecològica. Es
destina a la inversió i l’explotació dels sistemes de sanejament,
els embassaments i la resta d’infraestructures de producció i
transport de l’aigua de Catalunya, a la prevenció en origen de
la contaminació i a les despeses de planificació hidrològica,
inspecció i control de les aigües. És un tribut la titularitat del
qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua. Segons DOGC
núm. 6830 de 13 de març de 2015, la tarifa és la següent:
Fins a 9 m3/mes
Entre 10 i 15 m3/mes
Entre 16 i 18 m3/mes
Més de 18 m3/mes

Barcelona. Tarifes vigents segons Ordenança Fiscal 3.5
publicada al BOP del 30 de desembre de 2011.
Tram 1 - Els primers 12 m3/mes
Tram 2 - Més de 12 m3/mes

CONCEPTES IMPOSITIUS
DEL CICLE DE L’AIGUA

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 -

Es destina a cobrir el cost de conservació i manteniment de
la xarxa de clavegueram per al desguàs de les aigües brutes,
des del punt de consum fins als punts d'abocament als
col·lectors generals i a les estacions depuradores.

0,4863
1,1202
2,8005
4,4808

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

Aquest concepte té un mínim de facturació de 6 m3/mes.
Per a habitatges de quatre o més persones, el límit del tram 1
s’incrementa a raó de 3 m3 per persona, el del tram 2 a raó de
5 m3 per persona i el del tram 3 a raó de 6 m3 per persona que
superi el nombre de 3.
Existeix també el Cànon Social, modalitat adaptada a les
situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida
(veure web ACA / Apartat Cànon Social).

a
a

Es destina a la gestió i el tractament dels residus sòlids. Es recapta
per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Ordenança fiscal reguladora de la TMTR (BOP del 24 de desembre
de 2014) determina la quota anual a pagar en funció del tipus
d’habitatge i del nivell de consum d’aigua del subministrament. Per
determinar el promig corresponent es tindran en compte els consums
produïts entre l’1-10-2013 i el 30-9-2014. Els preus aplicables (*) a
partir de l’1-1-2016 són:

-

-

Tipus habitatge
Quota anual
A, B, C
29,54 €/any
D, E
61,72 €/any
F, G, H, I
65,59 €/any
Per a subministraments amb consum entre 7-12 m3/mes:

-

Tipus habitatge
Quota anual
A, B, C
54,89 €/any
D, E
100,21 €/any
F, G, H, I
106,59 €/any
Per a subministraments amb consum entre 13-18 3/mes:

0,1529 €/m3
0,2294 €/m3

En cas de facturació especial, el límit del primer tram
s’incrementa en 3 m3/mes per cada persona de l’habitatge
que superi el nombre de quatre.
Montgat. Tarifa vigent, segons BOPB de 24 de desembre de
2013, de 0,111

€/m3.

Torrelles de Llob. Tarifa vigent, segons BOPB de 31 de
desembre de 2013, de 0,3329 €/m3.
Sant Climent de Llob. Tarifa vigent, segons BOPB de 31 de
desembre de 2013, de 0,2526 €/m3.

ALTRES CONCEPTES IMPOSITIUS
IVA (Impost sobre el valor afegit). Repercuteix en la
factura des de l'1 de gener de 1986 i a partir de 01/09/2012
té un gravamen del 10% a aplicar sobre l’import total del
consum d’aigua (quota de servei i trams de consum).
El cànon de l’aigua també està subjecte a un 10% d’IVA, i
apareix a la factura en línia separada.

Per a subministraments amb consum inferior o igual a 6
m3/mes:

-

Tipus habitatge
Quota anual
A, B, C
93,54 €/any
D, E
150,41 €/any
F, G, H, I
199,74 €/any
Per a subministraments amb consum superior a 18
m3/mes:
Tipus habitatge
A, B, C
D, E
F, G, H, I

Quota anual
140,45 €/any
163,22 €/any
207,76 €/any

(*) A aquests preus se’ls aplica un coeficient corrector anual en funció
del municipi, indicat en l’Annex 1 de l’Ordenança fiscal reguladora del
TMTR.
Existeix una bonificació del 5% per cada persona que superi el
nombre de 3, comptant les persones discapacitades per 2.
Els beneficiaris del Cànon Social de l’ACA gaudiran d’una bonificació
del 50% de la quota de la taxa.
Aquesta taxa es pot incloure o no en la factura de l’aigua; si s'hi
inclou, la quota a pagar es fracciona en els períodes de la facturació.
S’estableixen bonificacions per l’ús dels punts verds (Deixalleries)
segons el nombre de visites: 2 vegades (1%); 3 vegades (2%); 4
vegades (3%) sucessivament, fins arribar a 15 vegades amb un 14%
de descompte
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