
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Finançament de la instal·lació de comptadors individuals 

La instal·lació de comptadors individuals suposa canviar la instal·lació comunitària per una altra en la 
qual el consum de cada habitatge es controla per separat.

Característiques de la instal·lació 

 - Se substitueix el comptador comunitari de la finca per comptadors individuals per a cada habitatge. 
 - EMAYA farà la lectura i el manteniment de cadascun dels comptadors individuals. 
 - EMAYA facturarà de manera independent el consum de cada habitatge.

EMAYA pot finançar la instal·lació de comptadors individuals a les comunitats de propietaris i propietà-
ries que ho sol·licitin.

Passos per a sol·licitar el finançament de la instal·lació

1. La persona representant de la comunitat de propietaris i propietàries ha d’emplenar la sol·licitud 
d’informe de pressió de la finca marcant-hi les opcions “Sol·licita canvi de comptador comunitari a 
individuals” i “Sol·licita finançament”. La sol·licitud d’informe de pressió es pot fer:

 - A través de l’apartat Atenció a la Ciutadania del web d’EMAYA. 
 - Presencialment, a les oficines del c. de Joan Maragall, 3 (és necessari demanar cita prèvia).

2. Una vegada rebut l’informe de pressió, la persona representant ha de demanar una cita d’assesso-
rament tècnic per a determinar les necessitats de la instal·lació. Aquesta sol·licitud d’assessorament 
es pot demanar:

 - A través de l’apartat Atenció a la Ciutadania del web d’EMAYA. 
 - Per telèfon, al 971 240 240.
 - Presencialment, a les oficines del c. de Joan Maragall, 3 (és necessari demanar cita prèvia).

3. Demanar a un instal·lador autoritzat el pressupost de la instal·lació (amb l’VA inclòs).

4. Convocar una junta de la comunitat per a aprovar el canvi de subministrament (de comunitari a indi-
viduals), i estendre’n la corresponent acta en la qual ha de quedar especificat:

 - Que s’aprova el canvi de comptador comunitari a comptadors individuals.
 - Que es designa una única persona interlocutora amb EMAYA.
 - El nombre d’unitats urbanes de l’edifici.
 - Que s’aprova el pressupost de la instal·lació (IVA inclòs).
 - Les dades fiscals i de contacte de l’instal·lador autoritzat que en farà el treball.
 - Que s’aprova l’annex I: Sol·licitud de finançament, en què es detallen les condicions que esta-

bleix EMAYA per al finançament de la instal·lació.

5. S’ha de presentar a EMAYA la documentació següent: 

 - Pressupost de la instal·lació (IVA inclòs).
 - Còpia de l’acta de la junta de la comunitat.
 - Annex I: Sol·licitud de finançament, emplenada i signada.
 - Annex II: Sol·licitud d’alta de titulars, emplenada i signada.
 - Ordre SEPA de domiciliació a nom de la comunitat (per als pagaments dels terminis).
 - Ordre SEPA de domiciliació de cada titular dels contractes individuals.
 - Còpia del CIF de la comunitat.
 - Còpia del DNI/NIE de cada titular dels contractes individuals.

6. EMAYA valorarà la sol·licitud de finançament i, en cas de conformitat, la comunitat rebrà la validació 
perquè l’instal·lador faci l’obra. Si l’instal·lador comença les obres abans de la validació, EMAYA no 
es farà responsable de les despeses derivades en cas que es rebutgi la sol·licitud.
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7. Quan la instal·lació estigui acabada, s’haurà d’avisar EMAYA perquè en faci la inspecció i n’emeti l’acta. 

8. S’ha de presentar a EMAYA la documentació següent: 

 - Acta d’inspecció favorable de la instal·lació, signada pel personal inspector d’EMAYA i per 
l’instal·lador autoritzat. 

 - Factura oficial de l’instal·lador a nom de la comunitat i conformada per la presidència d’aquesta. 

9. Amb aquestes dades es tramitarà el corresponent reconeixement de deute a nom de la comunitat. 
Una vegada que aquest es rebi degudament signat, EMAYA emetrà els contractes de serveis i instal-
lació dels comptadors individuals. 

Documentació requerida

Documents d’EMAYA Documents de la comunitat

Sol·licitud d’informe de pressió Pressupost de la instal·lació (IVA inclòs)

Annex I: Sol·licitud de finançament Acta de la junta de la comunitat

Annex II: Sol·licitud d’alta de titulars Còpia del CIF de la comunitat

Ordre SEPA de domiciliació a nom de la comunitat Còpia dels DNI / NIE dels titulars dels comptadors

Ordre SEPA de domiciliació de cada titular Factura oficial de l’instal·lador

Acta d’inspecció favorable de la instal·lació

Reconeixement de deute
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Condicions de finançament

 - El contracte vigent pel qual se subministra la comunitat de propietaris no té deute pendent de paga-
ment amb l’empresa subministradora. 

 - S’accepta el finançament del 100 % de l’import pressupostat de la instal·lació (inclosa nova connexió 
de servei d’aigua o canvi d’ubicació si s’escau) sense interessos i a tornar en un termini màxim de 2 
anys, en 12 quotes bimestrals. 

 - El finançament no cobrirà mai deute de consum existent. 
 - En el cas que la factura final superi l’import del pressupost, EMAYA només finançarà l’import del 

pressupost + IVA. 
 - En el cas que la factura final sigui inferior al pressupost, EMAYA finançarà l’import de la factura (IVA inclòs). 
 - El pagament dels terminis acordats derivats del finançament es realitzarà mitjançant domiciliació 

bancària (ordre SEPA de la comunitat de propietaris). 
 - El deute finançat està a nom de la comunitat de propietaris i per tant, aquesta és responsable única 

del pagament. 
 - En el cas d’incompliment del pagament en temps i forma acordats en el finançament amb la comu-

nitat de propietaris, EMAYA es reserva la possibilitat de reclamar el deute pendent a la comunitat de 
propietaris a través dels canals que cregui oportuns.

Finançament de la instal·lació de comptadors individuals
Annex I: Sol·licitud de finançament

Sol·licit

El pagament ajornat de la instal·lació interior necessària per a poder col·locar comptadors individuals 
a cada una de les parts interessades de la comunitat, segons les condicions establertes per EMAYA, 
d’acord amb el pressupost adjunt (realitzat per un instal·lador autoritzat), el qual es presenta signat en 
senyal de conformitat per tots i cadascun dels propietaris i propietàries afectats.

Compte contracte

Dades del servei

Representant de la comunitat de propietaris/ies DNI / NIF

Adreça Codi postal

Dades de la comunitat de propietaris/ies

Localitat

Adreça electrònica CIF de la comunitat

Firma del / de la representant de la comunitatData de la junta

Telèfon

Comptadors a instal·lar

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Tramitació de la sol·licitud.

Legitimació Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual. 
Compliment d’una obligació legal.

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, 
com s’explica a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades al nostre web https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ 
o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals d’EMAYA al carrer de Joan 
Maragall 3, 07006 Palma.
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Finançament de la instal·lació de comptadors individuals
Annex II: Sol·licitud d’alta de titulars

DNI/NIE Nom i cognoms Pis / Local Firma
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