
 

 

 

 

 

 

 

En la factura del servei municipal es recapten tant les tarifes dels serveis municipals 

d'aigua i clavegueram, si és procedent, com el cànon de sanejament de la Generalitat 

Valenciana. 

 
TARIFES PELS SERVEIS D'AIGUA I CLAVEGUERAM 

 

Les tarifes d'aigua i clavegueram tenen com a finalitat el finançament de les despeses 

d'explotació i manteniment de les instal·lacions d'aigua potable i clavegueram, així 

com altres costos associats a la gestió d'aquests serveis. 

 

Les tarifes dels serveis municipals consten habitualment de conceptes d'import fix i 

uns altres de tipus variable, que depenen del volum d'aigua consumit. Entre les 

quotes fixes trobem, segons el municipi, conceptes com la quota de servei, la quota 

de manteniment de comptadors, els mínims, quotes d'inversió, etc. 

 

Les quotes variables depenen del volum d'aigua consumit. En molts municipis, amb la 

finalitat d'incentivar l'estalvi d'aigua, s'estableixen diferents blocs de consum amb 

preu creixent. D'aquesta manera els usuaris amb consums moderats d'aigua suporten 

un preu per metre cúbic inferior a aquells que realitzen un consum d'aigua elevat. 

 
CÀNON DE SANEJAMENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

El Cànon de Sanejament és un tribut de la Generalitat, establit mitjançant la Llei 

2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat 

Valenciana, que s'exigeix des de 1993. 

 

El Cànon de Sanejament és un impost ecològic ja que la seua finalitat és millorar el 

nivell de conservació del medi ambient de la Comunitat Valenciana. Per açò la seua 

recaptació es destina al finançament de les despeses de gestió i explotació de les 

instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals de titularitat 

pública i, si escau, de les obres de construcció d'aquestes instal·lacions. 

 

El Cànon de Sanejament grava la producció d'aigües residuals manifestada a través 

del consum d'aigua industrial i domèstic i la seua exacció afecta tant als 

subministraments de xarxa com als propis. 

 

A continuació s'indiquen les tarifes vigents en el municipi: 



Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA

Informació pública d’actualització de les tarifes de sub-
ministrament d’aigua potable i clavegueram a Borriana. 
[2018/3184]

Información pública de actualización de las tarifas de 
suministro de agua potable y alcantarillado en Burriana 
[2018/3184]

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 68/2013, de 7 de junio, 
del Consell, por el que se regula la Comisión de Precios de la Gene-
ralitat y los procedimientos para la implantación o modificación de 
precios o tarifas sujetos al régimen de autorización y comunicación. 
Con fecha 15 de febrero de 2018 la mercantil Sociedad de Fomento 
Agrícola Castellonense, SA presentó ante la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la actualización 
de tarifas del suministro de agua potable y alcantarillado de la localidad 
de Burriana conforme se detallan a continuación:

Suministro agua potable: 

Cuota de servicio Total
Calibre 13 mm 13,38 €/trim.
Calibre 15 mm 15,81 €/trim.
Calibre 20 mm 23,54 €/trim.
Calibre 25 mm 31,16 €/trim.
Calibre 30 mm 41,18 €/trim.
Calibre 40 mm 67,96 €/trim.
Calibre 50 mm 94,75 €/trim.
Calibre 65 mm 145,62 €/trim.
Calibre 80 mm 178,36 €/trim.
Calibre 100 mm 271,46 €/trim.

Mantenimiento de contador Total
Calibre 13 mm 0,3481 €/mes
Calibre 15 mm 0,3945 €/mes
Calibre 20 mm 0,6846 €/mes
Calibre 25 mm 0,9515 €/mes
Calibre 30 mm 1,3808 €/mes
Calibre 40 mm 2,7266 €/mes
Calibre 50 mm 4,1191 €/mes
Calibre 65 mm 6,8573 €/mes
Calibre 80 mm 8,5860 €/mes
Calibre 100 mm 13,7029 €/mes

Cuota de consumo Total
0-18 m³ 0,2057 €/m³
19-36 m³ 0,3477 €/m³
> 36 m³ 0,5821 €/m³

Derechos de conexión Total
Calibre 13 mm 55,55 €
Calibre 15 mm 64,81 €
Calibre 20 mm 111,09 €
Calibre 25 mm 155,55 €
Calibre 30 mm 222,22 €
Calibre 40 mm 444,43 €
Calibre 50 mm 674,03 €
Calibre 65 mm 1.111,17 €
Calibre 80 mm 1.388,87 €
Calibre 100 mm 2.222,18 €

D’acord amb el que estableix el Decret 68/2013, de 7 de juny, del 
Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i 
els procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes 
subjectes al règim d’autorització i comunicació. Amb data 15 de febrer 
de 2018 la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA 
va presentar davant de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball l’actualització de tarifes del subministra-
ment d’aigua potable i clavegueram a la localitat de Borriana tal com es 
detalla a continuació:

Subministrament aigua potable:

Quota de servei Total
Calibre 13 mm 13,38 €/trim.
Calibre 15 mm 15,81 €/trim.
Calibre 20 mm 23,54 €/trim.
Calibre 25 mm 31,16 €/trim.
Calibre 30 mm 41,18 €/trim.
Calibre 40 mm 67,96 €/trim.
Calibre 50 mm 94,75 €/trim.
Calibre 65 mm 145,62 €/trim.
Calibre 80 mm 178,36 €/trim.
Calibre 100 mm 271,46 €/trim.

Manteniment de comptadors Total
Calibre 13 mm 0,3481 €/mes
Calibre 15 mm 0,3945 €/mes
Calibre 20 mm 0,6846 €/mes
Calibre 25 mm 0,9515 €/mes
Calibre 30 mm 1,3808 €/mes
Calibre 40 mm 2,7266 €/mes
Calibre 50 mm 4,1191 €/mes
Calibre 65 mm 6,8573 €/mes
Calibre 80 mm 8,5860 €/mes
Calibre 100 mm 13,7029 €/mes

Quota de consum Total
0-18 m³ 0,2057 €/m³
19-36 m³ 0,3477 €/m³
> 36 m³ 0,5821 €/m³

Drets de connexió Total
Calibre 13 mm 55,55 €
Calibre 15 mm 64,81 €
Calibre 20 mm 111,09 €
Calibre 25 mm 155,55 €
Calibre 30 mm 222,22 €
Calibre 40 mm 444,43 €
Calibre 50 mm 674,03 €
Calibre 65 mm 1.111,17 €
Calibre 80 mm 1.388,87 €
Calibre 100 mm 2.222,18 €



Tarifas de alcantarillado:

Cuotas Total
Cuota fija uso doméstico 5,49 €/trim
Cuota fija actividad 19,95 €/trim
Cuota de consumo m3 0,06 €/m³

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.

Lo que se hace público.

Burriana, 26 de marzo de 2018.– El apoderado: Iván Folgado Ortí.

Tarifes de clavegueram:

Quotes Total
Quota fixa ús domèstic 5,49 €/trim
Quota fixa activitat 19,95 €/trim
Quota de consum m3 0,06 €/m³

Sobre les presents tarifes s’aplicarà l’IVA d’acord amb l’establit en 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

El que es fa públic. 

Borriana, 26 de març de 2018.– L’apoderat: Iván Folgado Ortí.
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TARIFAS DEL CANON 2015 
 
 
 
USOS DOMÉSTICOS 
 
 

TRAMOS DE POBLACIÓN  
DE LOS MUNICIPIOS 

CUOTA DE 
CONSUMO 

(€/m3) 

CUOTA DE 
SERVICIO  
(€/año) 

500-3.000 0,321 32,43 

3.001-10.000 0,376 39,75 

10.001-50.000 0,412 43,81 

Más de 50.000 0,441 44,83 

 
 
 
 
USOS INDUSTRIALES 
 
 

CUOTA DE CONSUMO (€/m3) 0,570 
 

CALIBRE DEL  
CONTADOR 

CUOTA DE SERVICIO 
(€/año) 

Hasta 13 mm. 116,39 

Hasta 15 mm. 174,48 

Hasta 20 mm. 290,65 

Hasta 25 mm. 407,05 

Hasta 30 mm. 581,67 

Hasta 40 mm. 1.163,34 

Hasta 50 mm. 1.745,02 

Hasta 65 mm. 2.326,47 

Hasta 80 mm. 2.908,34 

Más de 80 mm. 4.071,50 
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