
VACARISSES          

Tarifes de subministrament d'aigua | Urbanització Els Caus 

Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de 22 de febrer de 2018, 

i que s'apliquen a partir de l'1 d'abril de 2018. 

 

L’import del subministrament d’aigua es calcula aplicant una quota de servei i diferents blocs en 

funció del consum i l’IVA corresponent (10%). El client rep la seva factura trimestralment. 

TARIFES TOTS ELS USOS Tarifa social 

Quota de servei  20,0182 €/mes 15,0137 €/mes 

En funció del consum s’apliquen quatre preus diferents:     

1er bloc: Consum fins a 9 m³/mes 0,4007 €/m³   

2n bloc: Consum de 9 a 15 m³/mes 1,7028 €/m³   

3er bloc: Consum de 15 a 18 m³/mes 2,5041 €/m³   

4t bloc: Consum superior a 18 m³/mes 2,8478 €/m³   

4t bloc: Consum superior a 18 m³/mes (fuita) 2,3612 €/m³   

Per a un client que consumeix 55 m³ d’aigua al trimestre és: 

Quota de servei 20,0182 €/mes x 3 mesos = 60,05 € 

Import 1er bloc 27 m³ x Preu 1er bloc (0,4007) = 10,82 € 

Import 2n bloc 18 m³ x Preu 2n bloc (1,7028) = 30,65 € 

Import 3er bloc 9 m³ x Preu 3er bloc (2,5041) = 22,54 € 

Import 4t bloc 1 m³ x Preu 4t bloc (2,8478) =  2,85 € 

  Import del subministrament d'aigua = 126,91 € 
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Tarifes de subministrament d'aigua | Urbanització El Palà 

Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de 22 de febrer de 2018, 

i que s'apliquen als consums que es produeixin a partir del 23 de febrer de 2018. 

 

L’import del subministrament d’aigua es calcula aplicant una quota de servei i diferents blocs en 

funció del consum i l’IVA corresponent (10%). El client rep la seva factura trimestralment. 

TARIFES TOTS ELS USOS Tarifa social 

Quota de servei 13,2869 €/mes 7,9722 €/mes 

En funció del consum s’apliquen tres preus diferents:     

1er bloc: Consum mínim fins a 10 m³/mes 0,5345 €/m³   

2n bloc: Consum de 10 a 18 m³/mes 1,9421 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 18 m³/mes 2,6574 €/m³   

3er bloc: Consum superior a 18 m³/mes (fuita) 2,3918 €/m³   

 

Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua d'un client a l'urbanització El Palà 

Per a un client que consumeix 60 m³ d’aigua en un trimestre, es calcula de la forma següent: 

Quota de servei  13,2869 €/mes x 3 mesos = 39,86 € 

Import 1er bloc 30 m³ x Preu 1er bloc (0,5345) = 16,04 € 

Import 2n bloc 24 m³ x Preu 2n bloc (1,9421) = 46,61 € 

Import 3er bloc 6 m³ x Preu 3er bloc (2,6574) = 15,94 € 

  Import del subministrament d'aigua = 118,45 € 
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Tarifes de subministrament d'aigua | Urbanització Els Pinetons 

Tarifes que s'apliquen a partir de l'1 d'abril de 2018. L’import del subministrament d’aigua es 

calcula aplicant una quota de servei i diferents blocs en funció del consum i l’IVA corresponent 

(10%). La quota de servei equival a 24 m³/trimestre. El client rep la seva factura trimestralment. 

TARIFES TOTS ELS USOS Tarifa social 

Quota de servei (equival a 24 m³/trimestre) 67,4412 €/trimestre 50,5809 €/trimestre 

En funció del consum s’apliquen dos preus diferents:     

1er bloc: Consum fins a 24 m³/trimestre 0,0000 €/m³   

2n bloc: Consum de més de 24 m³/trimestre 2,3033 €/m³   

2n bloc: Consum de més de 24 m³/trimestre (fuita) 2,0730 €/m³   

L’import de subministrament d’aigua per a un client que consumeix 7 m³ d’aigua en un 

trimestre per a l’urbanització Els Pinetons es calcula de la forma següent: 

Quota de servei 

67,4412 €/trimestre x 1 trimestre = 

67,44 € 

Import 1er bloc 7 m³ x Preu 1er bloc (0,0000) = 0,00 € 

  

Import del subministrament d'aigua = 

67,44 € 

Per a un client que consumeix 60 m³ d’aigua al trimestre és: 

Quota de servei 67,4412 €/trimestre x 1 trimestre = 67,44 € 

Import 1er bloc 24 m³ x Preu 1er bloc (0,0000) = 0,00 € 

Import 2n bloc 36 m³ x Preu 2n bloc (2,3033) = 82,92 € 

  Import del subministrament d'aigua = 150,36 € 
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