Dimecres, 14 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
Exp. 2313/16.
La Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 29 de novembre de 2016, va acordar
APROVAR, a l'empara del que estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua i l'Acord Marc
2014-2018 i, d'acord amb la proposta formulada per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua S.A, els preus dels productes aliens a la venda d'aigua per als municipis metropolitans subministrats
per aquesta empresa, tal i com es detalla a continuació:
1.- DRETS DE CONNEXIÓ.
Drets de connexió per subministrament en polígons i en noves actuacions urbanístiques.
Preus per m3/h de cabal sol·licitat

Import (EUR/m3/h)

Drets de connexió sense dotació d'infraestructures (*)

1.741,79

*Excepte casos de subministraments especials, en què s'aplicarà el preu en funció de les seves característiques
particulars.
Preus per m2 sostre

Import (EUR/m2 sostre)

Dret dotació infraestructures 22@ / 7@
Dret dotació infraestructures 22@ habitatge social

0,7608
0,3803

2.- DRETS D'ESCOMESA.
Drets d'escomesa a edificis en funció de la capacitat de subministrament que pot ser utilitzada pel conjunt d'usuaris d'un
immoble o establiment comercial o industrial.
Cabal d'escomesa
2,5 m3/h
4,0 m3/h
10 m3/h
25 m3/h
30 m3/h
63 m3/h
250 m3/h i superiors

Import (EUR)
940,36
1.559,47
2.360,08
5.139,42
7.784,24
12.755,22
26.560,53
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3.- DRETS DE SUBMINISTRAMENT.
Drets corresponents a l'alta del subministrament
Cabal subministrament
de 0,25 a 0,63 m3/h
de 1,0 a 4,0 m3/h
de 6,3 a 25 m3/h
més de 25 m3/h

Import (EUR)
29,13
59,74
192,82
405,14
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4.- DRETS HIDRANTS CONTRA INCENDIS.
Addicionals a la dotació bàsica de la xarxa de distribució.
Cabal hidrant
500 l/min
1000 l/min

Import (EUR)
2.355,39
3.575,54

5.- DRETS PER TRANSFORMACIÓ A AIGUA DIRECTA.
Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi al sistema de comptador
s'aplicarà, en concepte de dret, un import:
Import (EUR)
Preu per habitatge

103,11

6.- DESPESES IMPAGAMENT I REOBERTURA DEL SERVEI.
Import (EUR)
Gestió per impagaments
Reobertura per tancament

9,83
30,42

7.- CÀNON DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS (EUR/any).
Nombre de boques

Diàmetre 25 mm

Diàmetre 45 mm

Diàmetre 70 mm

Diàmetre 100 mm

1
2
3
4
per cada boca més

14,81
28,18
40,03
50,41
7,41

48,04
91,27
129,70
163,34
24,02

116,23
220,85
313,85
395,20
58,12

237,23
450,73
640,51
806,55
118,61

(cada 10 ruixadors equivalen a una boca de 45 mm de diàmetre)
Els preus fixats en aquest acord entraran en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i 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.
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Barcelona, 1 de desembre de 2016
El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila
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