
CONDICIONS DEL SERVEI D’AIGUADA A MIG TERMINI AL PORT DE BARCELONA 

I. Junt amb el formulari de sol·licitud degudament omplert, el sol·licitant haurà 
d’adjuntar plànol d’ubicació del comptador (o marcant les zones de càrrega en cas de 
tractar-se d’un vaixell amb atracada a diferents molls). Haurà d’utilitzar 
necessàriament el plànol proporcionat per l’Autoritat Portuària de Barcelona.

II. La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer necessàriament de forma presencial a 
les oficines del S.A.U. de l’APB (Moll Barcelona S/N, Complex World Trade Centre 
Barcelona - edifici EST, 08039 Barcelona) o de forma telemàtica mitjançant la Seu 
electrònica de l’APB.

III. L’APB es reserva el dret a la prestació del servei en funció de la disponibilitat de la 
xarxa d’aigua pròpia.

IV. La instal·lació es realitzarà per compte de l’usuari i segons les indicacions del personal 
d’APB, exceptuant els casos de vaixells amb atracament a diferents molls que instal·lin 
el comptador a l’interior del vaixell en els quals l’APB deliberarà quins materials pot 
facilitar al sol·licitant.

V. Un cop efectuada la instal·lació el sol·licitant haurà de comunicar per correu electrònic 
l’inici del servei indicant la lectura inicial del comptador. L’APB podrà revisar la 
correcta instal·lació de l’equip i la veracitat de les dades facilitades. El sol·licitant haurà 
de disposar sempre d’una còpia impresa del formulari de sol·licitud autoritzada amb 
el segell de l’APB i registrada al S.A.U o bé el justificant del registre electrònic que se li 
podrà requerir en qualsevol moment durant la vigència del servei.

VI. Qualsevol comunicació relacionada amb el servei s’haurà de dirigir per correu 
electrònic a l’adreça peticions.aigua.temporal@portdebarcelona.cat. El sol·licitant 
haurà de comunicar mensualment les lectures de comptador, i la finalització del 
servei una setmana abans de que aquesta sigui efectiva.

VII. El manteniment de l’equip de mesura i de la instal·lació correrà a càrrec del sol·licitant.

VIII. Si un cop redactada aquesta autorització el sol·licitant decidís ampliar el període del 
servei, haurà de comunicar-ho per correu electrònic i l’APB resoldrà si és possible.

IX. La repercussió de consums serà mensual en els casos en els quals la durada del servei 
sigui inferior a 6 mesos, i trimestral a la resta de casos. 


