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GRUP XV 
 

PREUS PÚBLICS PER A L’EXECUCIÓ D’ESCOMESES PARTICULARS A LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fixen els preus públics 
per l’execució d’escomeses particulars. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament d’aquesta tarifa les persones que sol·licitin l’execució d’escomeses 
particulars a la xarxa de clavegueram. 
 
Article 3er. TARIFES (IVA NO INCLÒS): 
 
Els preus públics corresponents a l’execució d’escomeses particulars a la xarxa de 
clavegueram s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat resultant de la següent taula: 
 

 

PARTIDA 

 

UNITATS 

PREU / UT   

Ofertat (IVA no 

inclòs) 

Connexió en voreres de panots metre lineal 195,59 
Connexió en carrers de terra metre lineal 149,38 
Connexió en carrers asfaltats metre lineal 238,50 
Connexió en carrers amb llambordes metre lineal 259,52 
Localització de serveis unitat 94,46 
Subministre i instal·lació de vàlvula retenció unitat 127,72 
Rehabilitació d’escomesa amb mànega continua Metre lineal 362,71 
Rehabilitació d’escomesa amb part linings. unitat 421,71 
Pou de registre unitat 452,92 
Arqueta de registre 50x50 unitat 109,25 
Perforació de murs unitat 392,20 
Protecció contra arrels metre lineal 53,21 
Inspecció amb càmera CTTV de suport i comprovació hora 238,30 
Col·lector diàmetre 600  metre lineal 496,64 
Col·lector diàmetre 800 metre lineal 602,63 
Col·lector diàmetre 1000 metre lineal 730,20 

Esgotament d’excavació a cel obert metre cúbic 1,08 

Apuntalament i estrebades metre quadrat 20,89 
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de  10 de juliol de 2012 i romandran en vigor mentre no 
s’acordi la seva derogació o modificació. 

       
 
EL SECRETARI GENERAL  
 


