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:

TARIFAS DEL CANON 2015
USOS DOMÉSTICOS

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

TRAMOS DE POBLACIÓN
DE LOS MUNICIPIOS

USOS INDUSTRIALES
CUOTA DE CONSUMO (€/m3)
CALIBRE DEL
CONTADOR

0,570

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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