
 

 

 

 

 

 

 

Tarifário de Abastecimento de Água 

Município de Mértola 

 

 

 

  

Ano 2021 

Tarifário Familiar Sim 

Fonte Enviado pelo Município de Mértola 

Data de receção/ 

última consulta 
03.11.21 

Observações: 
Dos documentos disponibilizados, apenas se apresenta a informação 

relevante para este estudo. 



Tarifa de disponibilidade de abastecimento público de água, por contador, por cada 30 dias
Nível 1 - Calibre do contador até 25mm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2,5000 €
Nível 2 - Calibre do contador superior a 25mm e até 30mm …………………………………………………………………………………………………………………… 3,5000 €
Nível 3 - Calibre do contador superior a 30mm e até 50mm ……………………………………………………………………….……………………………… 4,0000 €
Nível 4 - Calibre do contador superior a 50mm e até 100mm ……….……………………………………………………………………………………………… 4,5000 €
Nível 5 - Calibre do contador superior a 100mm ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5,0000 €

Tarifa variável de abastecimento público de água, por m3, por cada 30 dias
Escalão 1 - até 5 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 5 e até 15 m3 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 15 e até 25 m3 …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 25 m3 …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 3,2000 €

Tarifa de disponibilidade de abastecimento público de água, por contador, por cada 30 dias
Nível 1 - Calibre do contador até 25mm ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 2,5000 €
Nível 2 - Calibre do contador superior a 25mm e até 30mm ……………………………………………………………………………………….……………………………… 3,5000 €
Nível 3 - Calibre do contador superior a 30mm e até 50mm …………………………………………………………………………………….……………………………… 4,0000 €
Nível 4 - Calibre do contador superior a 50mm e até 100mm ……….……………………………………………………………………………………………… 4,5000 €
Nível 5 - Calibre do contador superior a 100mm ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5,0000 €

Tarifa variável de abastecimento público de água, por m3, por cada 30 dias
Agregado Familiar com 5 elementos:
Escalão 1 - até 8 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 8 e até 18 m3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 18 e até 28 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 28 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 3,2000 €

Agregado Familiar com 6 elementos:
Escalão 1 - até 11 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 11 e até 21 m3 ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 21 e até 31 m3 ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 31 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 3,2000 €

Agregado Familiar com 7 elementos:
Escalão 1 - até 14 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 14 e até 24 m3 ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 24 e até 34 m3 ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 34 m3 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 3,2000 €

TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2021

1.1. Utilizadores Domésticos

1.2. Famílias Numerosas



Agregado Familiar com 8 elementos:
Escalão 1 - até 17 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 17 e até 27 m3 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 27 e até 37 m3 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 37 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 3,2000 €

Agregado Familiar com 9 elementos:
Escalão 1 - até 20 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 20 e até 30 m3 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 30 e até 40 m3 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 40 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 3,2000 €

Agregado Familiar com 10 ou mais elementos:
Escalão 1 - até 23 m3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,3500 €
Escalão 2 - superior a 23 e até 33 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,7000 €
Escalão 3 - superior a 33 e até 43 m3 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 1,6000 €
Escalão 4 - superior a 43 m3 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 3,2000 €

Tarifa de disponibilidade de abastecimento público de água, por contador, por cada 30 dias
Nível 1 - Calibre do contador até 20mm ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3,0000 €
Nível 2 - Calibre do contador superior a 20mm e até 30mm …………………………………………………………………………….……………………………… 3,5000 €
Nível 3 - Calibre do contador superior a 30mm e até 50mm …………………………………………………………………………..……………………………… 4,0000 €
Nível 4 - Calibre do contador superior a 50mm e até 100mm ……….……………………………………………………………………………………………… 4,5000 €
Nível 5 - Calibre do contador superior a 100mm ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5,0000 €

Tarifa variável de abastecimento público de água, por m3, por cada 30 dias
Escalão único ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 1,6000 €

Tarifa de disponibilidade de abastecimento público de água, por contador, por cada 30 dias
Nível 1 - Calibre do contador até 20mm ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 2,5000 €
Nível 2 - Calibre do contador superior a 20mm e até 30mm ……………………………………………………………………….……………………………… 3,0000 €
Nível 3 - Calibre do contador superior a 30mm e até 50mm …………………………………………………………………………..……………………………… 3,5000 €
Nível 4 - Calibre do contador superior a 50mm e até 100mm ……….……………………………………………………………………………………………… 4,0000 €
Nível 5 - Calibre do contador superior a 100mm ……………………………………………………………………………………………… 4,5000 €

Tarifa variável de abastecimento público de água, por m3, por cada 30 dias
Escalão único ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 0,4500 €

1.3. Utilizadores Não-Domésticos - estabelecimentos agrícolas, comércio, serviços, empresas públicas, indústria
(incluindo oficinas, armazéns e contratos de obras), estado e instituições de crédito

1.4. Utilizadores Não-Domésticos - instituições e associações privadas de beneficência, culturais, desportivas ou
de interesse público, sem fins lucrativos, autarquias locais igrejas e partidos políticos
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Entidade titular e entidade gestora do sistema 

1. O Município de Mértola é a entidade titular que, nos termos da lei, tem por atribuição assegurar a provisão dos 

serviços de abastecimento de água, recolha de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território. 

2. Em toda a área do Concelho de Mértola, o Município é a entidade gestora responsável pelo abastecimento de 

água, recolha de águas residuais e recolha indiferenciada dos resíduos urbanos. 

 

 ESTRUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  
ESTRUTURA TARIFÁRIA 

  
Incidência 

1. Estão sujeitos às tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e de recolha de águas residuais, todos os 

utilizadores que disponham de contrato, sendo as mesmas devidas a partir da data do início da respetiva vigência. 

Estão sujeitos às tarifas do serviço de gestão de resíduos urbanos os utilizadores finais a quem sejam prestados os 

respetivos serviços. 

2. Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis, os utilizadores são classificados como domésticos ou não 
domésticos. 

  
Estrutura tarifária 

1. Pela prestação dos serviços de abastecimento de água, recolha de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos 

são faturadas aos utilizadores: 

a) As tarifas de disponibilidade de cada um dos serviços, devidas em função do intervalo temporal objeto de 

faturação, e expressas em euros por 30 dias; 

b) A tarifa variável de abastecimento de água, devida em função do volume de água fornecido durante o período 

objeto de faturação, sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo para os 

utilizadores domésticos, expressa em m3 de água por cada 30 dias; 

c) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função de 90% do volume de água fornecido durante 

o período objeto de faturação, sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo 

para os utilizadores domésticos, expressa em m3 de águas residuais recolhidas, por cada 30 dias; 
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d) A tarifa variável de resíduos urbanos recolhidos, devida em função do volume de água fornecido durante o 

período objeto de faturação, ou, nas zonas PAYT, em função da quantidade de resíduos recolhidos durante o 

período objeto de faturação, expressa em m3 de água por cada 30 dias ou em litros de resíduos 

indiferenciados recolhidos, respetivamente; 

e) As tarifas de serviços auxiliares, devidas por cada serviço prestado e em função da unidade correspondente; 

f) O montante correspondente à repercussão do encargo suportado pela entidade gestora relativo à taxa de 

recursos hídricos (abastecimento de água e recolha de águas residuais) e da taxa de gestão de resíduos 

(recolha de resíduos urbanos), nos termos da legislação em vigor. 

2. As tarifas de disponibilidade e variável, previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1, englobam a prestação dos 

seguintes serviços, consoante os casos: 

a) Fornecimento de água; 

b) Celebração ou alteração de contrato de fornecimento de água; 

c) Leituras periódicas programadas e verificação periódica do contador; 

d) Reparação ou substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, salvo se por motivo 

imputável ao utilizador; 

e) Recolha e encaminhamento de águas residuais; 

f) Celebração ou alteração de contrato de recolha de águas residuais; 

g) Instalação, manutenção e substituição de equipamentos de recolha indiferenciada e seletiva de resíduos 

urbanos; 

h) Transporte e tratamento dos resíduos urbanos; 

i) Recolha e encaminhamento de resíduos urbanos volumosos e verdes, quando inferiores aos limites previstos 

para os resíduos urbanos, sob responsabilidade dos municípios na legislação em vigor. 

  
Aplicação da tarifa de disponibilidade  

Estão sujeitos à tarifa de disponibilidade os utilizadores finais abrangidos pelo n.º 1 do artigo 3.º, relativamente aos 

quais os serviços em causa se encontrem disponíveis, nos termos do definido na legislação em vigor. 

  
Regras de aplicação da tarifa variável no serviço de AA 

1. A tarifa variável do serviço de abastecimento de água aplicável aos utilizadores domésticos é calculada em função 

dos seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de água por cada 30 dias: 

a) 1.º escalão: até 5; 
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b) 2.º escalão: superior a 5 e até 15; 

c) 3.º escalão: superior a 15 e até 25; 

d) 4.º escalão: superior a 25. 

2. O valor final da componente variável do serviço devida pelo utilizador é calculado pela soma das parcelas 

correspondentes a cada escalão. 

3. A tarifa variável do serviço de abastecimento aplicável a utilizadores não domésticos “gerais” (estabelecimentos 

agrícolas, comércio, serviços, empresas públicas, indústria - incluindo oficinas, armazéns e contratos de obras -, 

estado e instituições de crédito) é única e expressa em euros por m3. 

4. A tarifa variável do serviço de abastecimento aplicável a utilizadores não domésticos “sociais” (instituições e 

associações privadas de beneficência, culturais, desportivas ou de interesse público, sem fins lucrativos, autarquias 

locais, igrejas e partidos políticos) é única e expressa em euros por m3. 

  
Regras de aplicação da tarifa variável no serviço de AR 

1. A tarifa variável do serviço de recolha de águas residuais prestado através de redes fixas, aplicável aos utilizadores 

domésticos, é calculada em função dos seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de águas residuais 

recolhidas por cada 30 dias: 

a) 1.º escalão: até 5; 

b) 2.º escalão: superior a 5 e até 15; 

c) 3.º escalão: superior a 15 e até 25; 

d) 4.º escalão: superior a 25. 

2. O valor final da componente variável do serviço devida pelo utilizador é calculado pela soma das parcelas 

correspondentes a cada escalão. 

3. A tarifa variável do serviço prestado através de redes fixas, aplicável aos utilizadores não domésticos “gerais” 

(estabelecimentos agrícolas, comércio, serviços, empresas públicas, indústria - incluindo oficinas, armazéns e 

contratos de obras -, estado e instituições de crédito) é única e expressa em euros por m3.  

4. A tarifa variável do serviço prestado através de redes fixas, aplicável aos utilizadores não domésticos “sociais” 

(instituições e associações privadas de beneficência, culturais, desportivas ou de interesse público, sem fins 

lucrativos, autarquias locais, igrejas e partidos políticos) é única e expressa em euros por m3. 

5. O volume de águas residuais recolhidas corresponde ao produto da aplicação de um coeficiente de recolha de 

referência de âmbito nacional, igual a 90% do volume de água consumido. 



 

 

 

 

 

 

 

Regulamento de Abastecimento de Água 

Município de Mértola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano - 

Tarifário Familiar - 

Fonte - 

Data de receção/ 

última consulta 
03.11.21 

Observações: Município informa que regulamentos estão em fase de revisão 
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