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Simplifiquem
els tràmits

L'actualització de preus de la tarifa de l'aigua

L'adequació dels preus per a les famílies nombroses

domèstica per a aquest 2010 recaurà únicament

o per a les llars on resideixen més de tres persones,

sobre els abonats que tinguin un consum superior

tant pel que fa a la tarifa de l'aigua com al cànon

al doble de la mitjana de la ciutat.

de l'aigua, a partir d'enguany es realitzarà anualment
sense requerir cap tràmit als interessats.

La tarifa de l'aigua no s'incrementarà per als abonats
amb consums inferiors.
Per tal de conèixer millor la política tarifària d’Aigües de
Mataró, podeu consultar el nostre web:
www.aiguesmataro.cat

Conceptes de la teva
factura d’aigua
Subministrament d’aigua
Part corresponent al servei de l’aigua. Inclou la quota de servei,
una part variable segons l’aigua consumida i la conservació
del comptador.

Cànon de l’aigua
Tribut que contribueix als costos dels serveis del cicle de l'aigua,
gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Clavegueram
Inclou el servei de manteniment i millora del clavegueram

IVA

Subministrament d’aigua
En el subministrament d’aigua s’inclouen els conceptes següents: quota de servei, consum de l’aigua
i conservació del comptador.

Quota de servei
La quota de servei és la part fixa del rebut de

d’aigua se’ls ha esglaonat el preu en funció del

l’aigua i preveu la disponibilitat de consumir una

consum màxim de les darreres facturacions emeses

quantitat d’aigua en el moment que l’usuari ho

durant els 24 mesos anteriors.

necessiti.

Així, i segons les tarifes aprovades recentment

Per tal de realitzar un repartiment econòmic més

(BOP de 30/12/2009), la quota de servei per als

favorable de la quota de servei, a aquells usuaris

abonats domèstics queda fixada de la forma

que no consumeixen una quantitat important

següent:

Habitatge amb consum màxim fins a 500 l/dia
Habitatge amb consum màxim entre 500 i 1.000 l/dia
Habitatge amb consum màxim de més de 1.000 l/dia

Consum de l’aigua

Conservació del comptador

El consum de l’aigua és la part variable de la tarifa

Aquest concepte, que representa una quantitat

de l’aigua, i es divideix en blocs de consum segons

molt petita (0,48 euros cada 30 dies per als abonats

la quantitat d’aigua que cadascú consumeix. Tot

domèstics), preveu la substitució del comptador,

i això, per tal d’evitar que les unitats familiars o

en cas d’avaria o d’envelliment.

de convivència més nombroses es veiessin
perjudicades, Aigües de Mataró ja va crear la
tarifa familiar, que ampliava proporcionalment
els límits de consum dels preus més econòmics
als domicilis on residien més de tres persones.
L’ampliació d’aquests límits es realitza de la forma
següent:
Límit del segon bloc a raó de 167 l/dia per resident acreditat que excedeixi de 3 persones.
Límit del tercer bloc a raó de 333 l/dia per resident acreditat que excedeixi de 3 persones.

Cànon de l’aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant el tribut

Enguany, per tal de facilitar el càlcul en l’ampliació

del cànon de l’aigua, ja fa anys que també realitza

de blocs o trams de consum d’aigua, l’Agència

aquest càlcul de trams, i n’amplia proporcionalment

Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Mataró

el límit al nombre de residents que excedeixi de

han signat un conveni pel qual es realitzarà una

tres i que estiguin empadronats al domicili.

consulta anual al padró municipal d’habitants,
i que permetrà obtenir les dades necessàries i
estalviar als usuaris la realització de qualsevol
tràmit addicional.

