Tarifa Calaf
Quotes de Servei :
Ús domèstic i generals
Ús domèstic (tarifa social)
Ús industrial i obres

15,58 €/trimestre
Bonificació del 50% de l’ús domèstic
31,18 €/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 generals :
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre) :
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):
3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):
4t.bloc (de 46 a 54 m³/trimestre):
5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :

0,7378 €/m³
0,9879 €/m³
1,0996 €/m³
1,2375 €/m³
1,2375 €/m³

Tarifa social aplicable als abonats que acompleixin el criteri aplicat per l’Agencia Catalana
de l’Aigua respecte als abonats subvencionats. Els abonats que es puguin adherir a la
bonificació de l’Agencia Catalana de l’Aigua pel pagament del cànon se’ls aplicarà la
bonificació a la part de la factura corresponent al subministrament d’aigua. També se’ls hi
podrà aplicar als abonats d’acord amb les resolucions que pugui determinar l’Ajuntament
o els seus serveis socials. La bonificació serà una reducció de tarifa equivalent al 50% en
els preus dels tres primers trams de consum de l’ús domèstic i en la quota de servei.

Ús industrial i comptadors d’obres :
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre) :
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):
3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):
4t.bloc (de 46 a 54 m³/trimestre):
5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :
Ús municipal :

0,7378 €/m³
0,9879 €/m³
1,0996 €/m³
1,2375 €/m³
1,2375 €/m³
0,0000 €/m³

Els preus no tarifaris corresponents al lloguer de comptadors i cànon de protecció contra
incendis, és :
Lloguer de comptadors

2,16 €/abonat/trimestre

Proteccions contra incendis

5,96 €/abonat/trimestre

Preus no tarifaris de l'exercici
Connexió per escomesa estàndard per 1 comptador
Instal·lació escomesa per habitatges plurifamiliars, per
habitatge (acumulable a l'anterior)
Connexió per escomesa industrial
Aportació domèstic (primera i successives
instal·lacions)
Aportació industrial (primera i successives
instal·lacions)
Comptador propietat (13/15 mm)

Comptador lloguer (13/15) €/trimestre
Instal·lació comptador
Canvi de nom
Fiança
Connexió escomesa protecció contra incendis

188,42

*

7,50
319,80

*

49,23
125,48
86,35

2,16
30,67
9,02
12,02
620,70

Restabliment del servei

30,67

Gestió devolució rebuts

3,50

*

Notes:

a) No està inclòs l'I.V.A.
b) El preu de la fiança serà el quin estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat.

* No s'inclou la mà d'obra civil ni els permisos d'obres en les instal·lacions.

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

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


Coeficient Multiplicador

0,25

Altes de clavegueram


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

Construcció d’escomeses de clavegueram


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.

