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TARIFA CASTELLNOU DE BAGES 

QUOTES DE SERVEI 

Quota de servei (ús domèstic) :    &�,((€/abonat/trimestre 

Quota de servei (ús tarifa social) :    �,�&€/abonat/trimestre  

Quota de servei (ús tarifa industrial, comercial, assimilat) : &�,((€/abonat/trimestre 

Quota de servei (ús tarifa obres) :    (-,-.€/abonat/trimestre 

Quota de servei (ús tarifa municipal) :   &�,((€/abonat/trimestre 

Quota de servei (ús tarifa ramader :   &�,((€/abonat/trimestre 

TARIFES 

Els trams de consum que es mostren es refereixen a un període de 90 dies. La facturació trimestral 

s’efectua pel període real de lectures i els mínims i límits dels blocs s’establiran proporcionalment a 

aquest període de lectures. 

ÚS DOMÈSTIC: 

r.bloc  (de � a - m³/trimestre)  : �,..88 €/m³. 

�n.bloc (de � a �( m³/trimestre) : �,8&.( €/m³. 

.r.bloc  (de �- a &8 m³/trimestre) : �,(9.9 €/m³. 

&t.bloc  (de &9 a 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

8è.bloc (més de 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

ÚS SOCIAL: 

r.bloc  (de � a - m³/trimestre)  : �,..88 €/m³. 

�n.bloc (de � a �( m³/trimestre) : �,8&.( €/m³. 

.r.bloc  (de �- a &8 m³/trimestre) : �,(9.9 €/m³. 

&t.bloc  (de &9 a 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

8è.bloc (més de 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

 
ÚS INDUSTRIAL, COMERCIAL, ASSIMILATS: 

r.bloc  (de � a - m³/trimestre)  :   �,..88 €/m³. 

�n.bloc (de � a �( m³/trimestre) : �,8&.( €/m³. 

.r.bloc  (de �- a &8 m³/trimestre) : �,(9.9 €/m³. 

&t.bloc  (de &9 a 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

8è.bloc (més de 8& m³/trimestre) : .�&� €/m³. 
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ÚS OBRES: 

r.bloc  (de � a - m³/trimestre)  : �,..88 €/m³. 

�n.bloc (de � a �( m³/trimestre) : �,8&.( €/m³. 

.r.bloc  (de �- a &8 m³/trimestre) : �,(9.9 €/m³. 

&t.bloc  (de &9 a 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

8è.bloc (més de 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

ÚS MUNICIPAL: 

r.bloc  (de � a - m³/trimestre)  : �,..88 €/m³. 

�n.bloc (de � a �( m³/trimestre) : �,8&.( €/m³. 

.r.bloc  (de �- a &8 m³/trimestre) : �,(9.9 €/m³. 

&t.bloc  (de &9 a 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

8è.bloc (més de 8& m³/trimestre) : ,�&� €/m³. 

ÚS RAMADER: 

r.bloc  (Fins a �� m³/trimestre)  : �,8&.( €/m³. 

�n.bloc (Més de �� m³/trimestre) : �,(�-. €/m³. 

  

 

 

 

CÀNON CONSERVACIÓ DE COMPTADORS: 

 

Diàmetre Cànon conservació comptador 

 

8/(/� mm. �,�(€/abonat/trimestre 

./8 mm. �.-9€/abonat/trimestre 

�� mm. .,.€/abonat/trimestre 

�8 mm. &,�.€/abonat/trimestre 

.� mm. 8,.8€/abonat/trimestre 

&� mm. (,9&€/abonat/trimestre 

8� mm. 8,�8€/abonat/trimestre 

98 mm. �,&€/abonat/trimestre 

-� mm. �.,-9€/abonat/trimestre 

�� mm. ��,99€/abonat/trimestre 

�8 mm. .&,(�€/abonat/trimestre 

  

Cànon protecció contra incendis (8,8 euros/abonat/semestre 
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PREUS NO TARIFARIS 

Concepte Vigent 

Aportació -- 

Comptador -9,.8 € 

InstalBlació comptador .�,9( € 

Canvi de nom �,�� € 

Fiança �,�� € 

InstalBlació escomesa per  comptador sense obra civil �-.,�� € 

InstalBlació escomesa per  comptador amb obra civil 9-.,�. € 

InstalBlació escomesa i instalBlació general interior  comptador sense 
obra civil 

.99,�� € 

InstalBlació escomesa i instalBlació general interior  comptador amb 
obra civil 

(8�,.. € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre � ", no inclosa 
mà d’obra civil 

9��,-& € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre � ", inclosa mà 
d’obra civil 

(,( € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre �” amb 
comptador, no inclosa mà d’obra civil 

�-(,�9 € 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre �” amb 
comptador, inclosa mà d’obra civil 

�9&,�� € 

Aportació a la xarxa primera instalBlació ��,�� € 

Aportació a la xarxa segona instalBlació i successives ��,�� € 

Connexió per enderrocs ..�,�- € 

Reprendre el servei manca de pagament .�,9( € 

Inici expedient tancament 9,�� € 

Gestió devolució rebuts .,8� € 

Notes: 

() Els preus de les instalBlacions d’escomeses es refereixen a instalBlacions bàsiques per 
un comptador, en el cas d’instalBlacions per més unitats o diàmetres superiors seran 
objecte d’un pressupost específic. No s’inclou els permisos d’obres de les 
instalBlacions ni l’IVA. 

(�) Els preus per les connexions per incendis són les de �” de diàmetres i en el cas 
d’instalBlacions de diàmetre superior seran objecte de pressupost específic. No 
s’inclou els permisos d’obres de les instalBlacions ni l’IVA. 

(.) El preu de la fiança serà el quin estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya. 

 

 


