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TARIFA SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

QUOTES DE SERVEI 

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

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

Quota de servei (ús tarifa industrial, obres i ramader) : /�,'�€/abonat/trimestre 

Quota de servei (ús tarifa municipal) :   1�,��€/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: 

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

n.bloc (de �� a / m³/trimestre) : �,(1�. €/m³. 

'r.bloc  (de . a �1 m³/trimestre) : �,1/� €/m³. 

�t.bloc  (de �( a 1� m³/trimestre) : ,�./ €/m³. 

1è.bloc (més de 1� m³/trimestre) : ',/�� €/m³. 

 

ÚS DOMÈSTIC. TARIFA SOCIAL: 

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

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

'r.bloc  (de . a �1 m³/trimestre) : �,1/� €/m³. 

�t.bloc  (de �( a 1� m³/trimestre) : ,�./ €/m³. 

1è.bloc (més de 1� m³/trimestre) : './�� €/m³. 

ÚS INDUSTRIAL, OBRES I RAMADER: 

Preu únic   �,.(' €/m³. 

SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT: 

Abonats amb � m³/trimestre :   �,.(� €/m³. 

Abonats amb '� m³/trimestre :  �,��/� €/m³. 

Abonats amb �1 m³/trimestre :  �,.�/( €/m³. 
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Abonats amb 1� m³/trimestre :  �,�'(. €/m³. 

Abonats amb �� m³/trimestre :  �,�'�/ €/m³. 

Preu sobre consums per avaries:        �,1./€/ m³. 

Cànon proteccions contra incendis       ��,�. €/abonat/trimestre. 

 
 
 
 
PREUS NO TARIFARIS DE L’EXERCICI 

Aportació  

Comptador .(,'1€ 

InstalAlació comptador '�,(/€ 

Canvi de nom �,�€ 

Fiança �,�€ 

InstalAlació escomesa per � comptador sense obra civil .',��€ 

InstalAlació escomesa per � comptador amb obra civil (.','€ 

InstalAlació escomesa i instalAlació general interior � comptador '((,��€ 

InstalAlació escomesa i instalAlació general interior � comptador amb 
obra civil 

/1�,''€ 

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

(��,.�€ 

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 

�./,�(€ 

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

(��,�€ 

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

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

InstalAlació per canvi d’aforament a comptador (bonificada) ���,�€ 

Connexió per enderrocs ''�,.€ 

Reprendre el servei manca de pagament '�,(/€ 

Inici expedient tancament (,��€ 

Gestió devolució rebuts ',1€ 
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Notes:  

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

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

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

 

TARIFA DE CLAVEGUERAM SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de subministrament 
d’aigua segons el coeficient que es detalla :  

SUBMINISTRAMENTS DOMÈSTICS 

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

• Coeficient Multiplicador      �,1 

Subministraments No domèstics, Comercials, Industrials i Obres 

Per als subministraments no domèstics, comercials, industrials i d’obres, calculat sobre  l’import del 
servei de subministrament d’aigua 

• Coeficient Multiplicador      �,1 

ALTES DE CLAVEGUERAM 

• Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram 
existents: �.,�1 €. 

CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 

• Escomesa amb tub de polietilè de �� mm de diàmetre, fins a 1 metres lineals de la façana: 
�.��,(. € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà ��',/ € més IVA per metre lineal 
addicional. 

• Escomesa amb tub de polietilè de 1� mm de diàmetre, fins a 1 metres lineals de la façana 
�.(/�,.1 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 1,1 € més IVA per metre lineal 
addicional.  

• Escomesa amb tub de polietilè de '�� mm de diàmetre, fins a 1 metres lineals de la façana: 
�.���,'' € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà /�,(' € més IVA per metre lineal 
addicional. 
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• Escomesa amb tub de polietilè de ��� mm de diàmetre, fins a 1 metres lineals de la façana: 
.�(� € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà '1�,11 € més IVA per metre lineal 
addicional. 


