
                     

 

 

ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA BAGES CARDENER 

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL SERVEI  

 

El sistema de determinació del preu del servei acordat per la Comissió de Participació 

dels Ajuntaments en la gestió del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages 

Cardener en data 8/10/2020 i, aprovat per Decret de Presidència del Consell Comarcal 

en data 27/10/2020 és el següent: 

Una quota fixa que recull les despeses fixes d’explotació del servei, i una tarifa variable 

que cobreix les despeses variables (terme d’energia elèctrica, captació, potabilització i 

transport i productes de tractament). El preu variable s’aplica al cabal efectivament 

consumit per cada municipi i l’aprovat per a tots els municipis per al 2021 és de 

0,31962 €/m3. 

Criteris de repartiment de les despeses fixes: 

 Repartiment de les despeses fixes d’explotació (personal, energia terme 

potència, material manteniment, serveis exteriors i vehicles i carburants): de 

forma proporcional a la previsió del cabal a registrar a la xarxa de distribució en 

baixa de cada municipi connectada als sistemes del Bages Cardener durant el 

2021.  

 Repartiment de les despeses de reposició i millores: de forma proporcional als 

quilòmetre de xarxa de la qual es beneficia cada municipi. En trams compartits, 

es redistribueix el cost en proporció a la previsió de cabal a registrar a la xarxa 

de distribució en baixa de cada municipi connectada als sistemes del Bages 

Cardener durant el 2021. 

 Repartiment de les despeses de gestió del Consell Comarcal: s’aplica un 5% a 

la suma total de despeses fixes i variables i es reparteix a parts iguals entre els 

cinc municipis. El repartiment entre el nucli de Sant Mateu de Bages i 

Castelltallat es fa a parts iguals. 

 

PREUS RESULTANTS DE L’APLICACIÓ D’AQUESTS CRITERIS: 

 

 

Sant Salvador de 

Guardiola
Rajadell

Castellfollit 

del Boix
Fonollosa Castelltallat

Sant Mateu 

de Bages

              10.520,07 €         2.390,04 €        2.158,85 €            6.305,28 €           1.092,42 €        1.713,63 € 

                  0,31962 €          0,31962 €         0,31962 €             0,31962 €            0,31962 €         0,31962 € 

QUOTA FIXA TRIMESTRAL (€/trimestre)

(Total despeses fixes + Gestió Consell Comarcal)

QUOTA VARIABLE (€/m3)


