Dilluns, 7 de març de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
Exp. 2990/15.
La Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 23 de febrer de 2016, va acordar
APROVAR, a l'empara del que estableix el REGLAMENT DEL SERVEI METROPOLITA DEL CICLE INTEGRAL DE
L'AIGUA i d'acord amb la proposta formulada per AQUALIA, Gestión Integral del Agua, SA., els preus dels productes
aliens a la venda d'aigua pel municipi de SANT ANDREU DE LA BARCA, tal i com es detalla a continuació:
CONCEPTE
Preu proposat (EUR)
Altes subministrament
comptador 15mm amb claus i emissor ràdio
comptador 20mm amb claus i emissor ràdio
comptador 30mm amb claus i emissor ràdio
comptador 40mm amb claus i emissor ràdio

101,77
313,28
559,36
795,68

Escomeses
Escomesa indiv. per comptador 15mm
Escomesa indiv. per comptador 20mm
Escomesa indiv. per comptador 30m
Escomesa indiv. per comptador 40mm
Escomesa i comptador 2" per bateria comptadors
Escomesa i comptador 2" 1/2 per bateria comptadors
Escomesa i comptador 3" per bateria comptadors
Escomesa i comptador contraincendis 50 mm
Escomesa i comptador contraincendis 60 mm
Escomesa i comptador contraincendis 80 mm
Escomesa i comptador contraincendis 100 mm

785,24
812,38
1047,12
1097,55
1525,18
2799,77
3284,57
2346,38
4992,55
5193,23
5451,03

Obra civil
Obra civil per escomesa en paviment de panot fins a 3ml
Obra civil per escomesa en paviment d'asfalt fins a 3ml
Obra civil per ml d'escomesa en paviment de panot
Obra civil per ml d'escomesa en paviment d'asfalt

583,82
674,87
192,82
224,96

Comptador fins a 15mm amb emissor ràdio
Comptador fins a 20mm amb emissor ràdio
Comptador fins a 15mm
Comptador 20mm
Comptador 25mm i 30mm
Comptador 40mm
Comptador 50mm
Comptador 65mm
Comptador 80mm
Comptador 100mm
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Quota mensual de manteniment i conservació de comptadors
1,91
2,94
1,14
2,33
4,82
7,20
14,60
16,16
18,64
22,99
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Quota mensual manteniment i conservació escomeses contra incendis
escomesa fins a DN60
escomesa fins a DN80
escomesa fins a DN100

11,05
11,83
14,36

Drets de connexió
Alta domèstica
Alta comercial
Alta industrial, provisional obres i contra incendis

34,84
69,68
517,30

Restabliment de subministrament
Restabliment de subministrament
Despeses addicionals 2n. avís
Despeses addicionals 3r. avís

55,79
12,42
17,46

Fiança INCASOL
Alta domèstica, comercial, industrial i prov. Obres
Alta contraincendis
Canvi de nom

12,02
0,00
12,02

Els preus fixats en aquest acord entraran en vigor la mateixa data en què ho faran les tarifes d'aigua del municipi i
després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Els nous preus seran d'aplicació mentre
no s'aprovi la seva modificació.
Contra la present podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva
publicació.

CVE-Núm. de registre: 022016003195

Barcelona, 25 de febrer de 2016
El secretari general, Sebastià Grau Àvila
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