EL REBUT DE L’AIGUA

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE

1

Dades que us identifiquen davant la companyia.

2

Lectura del comptador.
Els dies transcorreguts entre les dates influirà en els trams que s'aplicaran.
Els trams bàsics mensuals són: (1)
1er. tram
2on. tram

3

0 a 9 m3/mes
10 a 15 m3/mes

3er. tram
4rt. tram

15 a 18 m3/mes
excés 18 m3/mes

Com que el rebut es bimensual, la companyia calcula els dies que han
transcorregut, entre la lectura anterior i la lectura actual i ho aplica als trams
bàsics mensuals, així doncs, si entre la data d’inici i la de final, han transcorregut
60 dies, el primer tram anirà de 0 a 18 m 3, si són 62 dies de 0 a 19 m3 i si son 58
dies de 0 a 17 m3.

4

Cànon de l’aigua. El regula la Generalitat i contribueix als costos del cicle de
l’aigua (Agència Catalana de l’Aigua)

5

Quota de servei. Va en funció del cabdal que pot subministrar el comptador i que
es determina en el moment de la contractació.

6

IVA. Actualment el 10% sobre el consum + quota + cànon.

ESTADÍSTICA

A les famílies de 4 o més persones pot variar els trams.

En el període 2006-2013 els augments han estat:
2006-2012
1er. tram
22,01 %
2on. tram
22,50 %
3er. tram
22,92 %
4rt. tram
22, 92%
Quota servei
23,25 %
IPC
16,80 %

CONSELLS

(1)

Si sou 4 o més a casa, teniu dret a descomptes (parleu amb CASSA)
Utilitzeu reductors de pressió a les aixetes o a l’entrada de la casa.
Repareu aixetes i cisternes que gotegin.
Optimitzeu l’espai de rentaplats i rentadores.
Tireu de la cadena del wàter, només quan sigui necessari.
A la terrassa i al jardí, planteu arbustos i plantes autòctones.
Utilitzeu l’escombra i no la manega per netejar terrasses i patis.
Ajusteu els aspersors i regueu a primera hora del mati o al capvespre.
Comproveu que no tingueu fugues entre el comptador i la casa.

2013
14,54 %
29,04 %
36,32 %
69,81 %
36,29 %
4,60 %

