Tarifa Sant Fruitós de Bages
Quotes de Servei :
Domèstics i generals

13,01 €/abonat/trimestre.

Industrials, obres i assimilats

22,03 €/abonat/trimestre.

Ramaders
Municipals

18,58 €/abonat/trimestre.
13,01 €/abonat/trimestre.

Tarifes :
Els blocs de consum que es mostren es refereixen a un període de 90 dies. La facturació
trimestral s’efectua pel període real de lectures i, per tant, els límits dels diferents blocs
s’establiran proporcionalment a aquest període de lectures.

Ús Domèstic i general (Nucli urbà i Urb. Pineda de Bages i Brucardes)
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre):
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):
3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):

0,1793 €/m³.
0,1793 €/m³.
0,3585 €/m³.

4t.bloc (de 46 a 54 m³/trimestre):

0,9125 €/m³.

5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :

0,9125 €/m³.

La tarifa social: aplica la reducció de la tarifa d’abastament d’aigua, equivalent a dos
terços de la tarifa per ús domèstic, a les llars d’infants públiques i als habitatges amb
residents que acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari mínim
interprofessional mensual vigent en la data d’acreditació de la tarifa o que, tot i tenir
ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no siguin
superiors al 45% del mateix per resident.

Ús Industrial, obres i assimilats.
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre):
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):
3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):

0,4482 €/m³.
0,4482 €/m³.
0,6275 €/m³.

4t.bloc (de 46 a 54 m³/trimestre):
5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :

0,7528 €/m³.
0,7528 €/m³.

Ús Ramader.
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre):
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):

0,2690 €/m³.
0,2690 €/m³.

3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):
4t.bloc (de 46 a 54 m³/trimestre):

0,4482 €/m³.
0,6275 €/m³.

5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :

0,6275 €/m³.

Ús Municipal. Preu únic:

0,4299 €/m³.

Preu en Alta a Santpedor:

0,2300 €/m³.

Taula general de Cànon conservació per tots el usos :
Calibre comptador
5/7/10 mm.
13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.

Cànon conservació
2,94 €/abonat/trimestre
2,94 €/abonat/trimestre
3,40 €/abonat/trimestre
4,35 €/abonat/trimestre
5,51 €/abonat/trimestre
7,85 €/abonat/trimestre
15,47 €/abonat/trimestre
19,95 €/abonat/trimestre
24,54 €/abonat/trimestre
30,49 €/abonat/trimestre
35,77 €/abonat/trimestre

Cànon proteccions contra incendis :
Municipals
General s

50,36 €/abonat/trimestre
81,28 €/abonat/trimestre

Preus no tarifaris de l'exercici
Instal·lació escomesa per 1 comptador

256,90€

Instal·lació escomesa i instal·lació general interior 1 comptador

333,00€

Aportació totes les instal·lacions

30,05€

Aportació local/indústria sòl urbà

60,10€

Aportació local/indústria sòl industrial

180,30€

Aportació explotació ramadera rústica

90,15€

Comptador

86,35€

Instal·lació comptador

30,67€

Canvi de nom
Fiança

9,02€
12,02€

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre 2 "

690,84€

Connexió per enderrocs

339,28€

Restabliment del servei

30,67€

Gestió devolució rebuts

3,50€

Notes:

a) No s’inclou la mà d’obra civil ni els permisos d’obres en les instal·lacions
b) No està inclòs l’IVA
c) El preu de la fiança serà el quin estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Tarifa de Clavegueram Sant Fruitós de Bages
La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de subministrament
d’aigua del període corresponent, o aplicant la corresponent tarifa si es tracta d’aprofitaments
d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials, referit
al consum d’aigua efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles
precedents, i segons els coeficients o els preus que es detallen :

Per als subministraments amb comptador, calculat sobre l’import del servei de subministrament
d’aigua
•

Coeficient Multiplicador

0,32

Altes de clavegueram
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal
procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la
construcció de l’escomesa segons els preus vigents aprovats pel Ple de la Corporació , i en
aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa i que és :
•

Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de
clavegueram existents: 218,05 €.

Construcció d’escomeses de clavegueram
Es preveu la construcció de quatre tipus d’escomesa, segons el diàmetre de la canonada, per
ser els més usuals. Els preus són :
•

Escomesa amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana: 1.421,68 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 193,72 € més IVA
per metre lineal addicional.

•

Escomesa amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana 1.674,85 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 225,5 € més IVA
per metre lineal addicional.

•

Escomesa amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana: 1.940,33 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 271,63 € més IVA
per metre lineal addicional.

•

Escomesa amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana: 2.460 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 350,55 € més IVA per
metre lineal addicional.

