Tarifa Fonollosa1
Quotes de Servei :
Ús domèstic

39,26 €/abonat/trimestre

Ús domèstic. Tarifa social

19,63 €/abonat/trimestre

Ús ramader
Ús industrial

39,26 €/abonat/trimestre
39,26 €/abonat/trimestre

Ús industrial. Gran consumidor*
Ús per obres

155,58 €/abonat/trimestre
78,52 €/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, industrial, ramader i obres :
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre) :
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):

0,5539 €/m³.
1,1245 €/m³.

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

1,7115 €/m³.
2,3155 €/m³.

5è.bloc (més de 54 m³/trimestre) :

2,3155 €/m³.

Ús domèstic. Tarifa Social
1r.bloc (de 0 a 18 m³/trimestre) :
2n.bloc (de 19 a 27 m³/trimestre):
3r.bloc (de 28 a 45 m³/trimestre):

0,2770 €/m³.
0,5623 €/m³.
0,8558 €/m³.

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

2,3155 €/m³.
2,3155 €/m³.

Ús Industrial. Gran consumidor*
Fins a 750 m³/trimestre
Més de 750 m³/trimestre

1,6535 €/m³.
2,2735 €/m³.

(*) Es defineixen com a grans consumidors aquells abonats que acreditin uns consums
superiors a 3.000 m3/any
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En alta a Rajadell

0,4603 €/m³.

En alta a Castelltallat

0,2000 €/m³.

Cànon de conservació (per tots el usos) :

3,15 €/abonat/trimestre.

Preus no tarifaris de l'exercici
Preus no tarifaris de l'exercici 2017 - FONOLLOSA
Instal·lació escomesa per un comptador

256,90 *

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

333,00 *

Quota connexió finques
urbanes:

Aportació a la xarxa primera instal·lació

200,00

Aportació a la xarxa successives instal·lacions

200,00

Quota connexió finques
rústiques:

Drets de connexió per a primera connexió (1)
Drets de connexió per a connexions successives (2)

86,35

Instal·lació comptador

30,67

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:

b)

400,00

Comptador

Canvi de nom

a)

2.375,00

No està inclòs l'I.V.A.

El preu de la fiança serà el quin estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat.
Els drets de connexió per a primera connexió seran aplicables a aquelles finques
(1)
que sol·licitin el servei per primer cop
Els drets de connexió per a connexions successives seran aplicables a aquelles
sol·licituds de servei provinents de finques rústiques que ja són prèviament
(2)
connectades al servei o es sol·liciten acreditan una primera segregació de la finca
matriu ja connectada.
* No s'inclou la mà d'obra civil ni els permisos d'obres en les instal·lacions.

