TARIFÁRIO 2022 (*)
Consumos

(valor 2022)
Água (1)

Escalão

(valor 2022)
Saneamento (1)
€/30 dias

€/m3

Não Domésticos
(Estado, comerciais, serviços, garagens, industriais,
agrícolas, condomínios e outros)

0 a 5 m3/30 dias

0,7904

2º

6 a 15 m3/30 dias

1,2559

3º

16 a 25 m3/30 dias

2,8149

3

Utilizadores domésticos

mais de 25 m /30 dias

4,0601

calibre ≤ 25 mm; nível único

1º

0 a 25 m3/30 dias

2,1870

Utilizadores não domésticos e utilizadores domésticos de calibre
superior a 25 mm

2º

mais de 25 m3/30 dias

2,8149

Único

Desportivas e de Interesse Público

1,2559
85%

Autarquias da área do Município

Único

Autarquias limítrofes

1,2559

Único

0,8331

+ 3 m3 por cada elementos do
-

agregado familiar a partir do 5º
elemento do agregado familiar

Tarifário Social

1º

0 a 5 m3/30 dias

2º

6 a 15 m3/30 dias
3ª Escalão e seguintes

MB WAY

ctt

Debito Direto

1 - Outros Serviços Água

6,4961

calibre > 20 mm e ≤ 30 mm; 2º nível

13,5335

calibre > 30 mm e ≤ 50 mm; 3º nível

37,8939

calibre > 50 mm e ≤ 100 mm; 4º nível

102,8549

calibre > 100 mm e ≤ 300 mm; 5º nível

162,4024

calibre > 300 mm e ≤ 400 mm; 6º nível

384,3525

Tarifa de Disponibilidade Saneamento (1)

valor 2022
€/30 dias

Utilizadores domésticos

2,8528

Social e Familiar

isento

Utilizadores não domésticos e utilizadores domésticos de calibre superior a 25 mm

Tarifário
Doméstico

Meios de Pagamento:

isento

calibre ≤ 20 mm; 1º nível

calibre ≤ 20 mm; 1º nível

6,4961

calibre > 20 mm e ≤ 30 mm; 2º nível

13,5335

calibre > 30 mm e ≤ 50 mm; 3º nível

37,8939

calibre > 50 mm e ≤ 100 mm; 4º nível

102,8549

calibre > 100 mm e ≤ 300 mm; 5º nível

162,4024

calibre > 300 mm e ≤ 400 mm; 6º nível

384,3525

71%

0,7904

4,5472

Social e Familiar

4º

Instituições Privadas de Beneficência, Culturais,

Familias Numerosas

calibre ≤ 25 mm; nível único

71%

Variável (função do consumo de água ou caudal efluente)

Doméstico

1º

(valor 2022)
€/30 dias

Tarifa de disponibilidade Água (1)

(1)

Acresce IVA à taxa de 6%

(2)

Acresce IVA à taxa de 23%

(*) Tarifário 2022: Aprovado por deliberação camarária de 21 de dezembro de 2021. Aplicável a partir de 01 de janeiro de 2022

(2)

1I - Outros Serviços Saneamento

Vistorias e/ou ensaios a canalizações de água:

valor 2022 (€)

(2)

Tarifa de ligação:

valor 2022 (€)

Edifícios de habitação (por cada dispositivo de utilização)

3,6722

Habitação unifamiliar

37,8939

Infra-estruturas de água de loteamentos (por cada lote)

18,3838

Edifícios multifamiliares, comércio e outras não especificadas

162,4023

Edifícios de comércio, indústria e outros (por cada dispositivo)

12,2559

Loteamentos e condomínios (por cada lote)

54,1341

Indústrias

378,9390

Restabelecimento após interrupção solicitada ou imposta

59,5476

Ligação interior de ramais à rede pública:

valor 2022 (€)

Primeira ligação

37,8939

Restabelecimento após interrupção solicitada ou imposta

37,8939

Instalação e verificação de contadores:

valor 2022 (€)

Colocação

34,1044

Aferição extraordinária a pedido do Utilizador (a)

108,2682

Verificação (b)

27,0671

Mudança (transferência) de consumidor

17,0523

Fiscalização, vistorias e/ou ensaios a canalizações de esgotos:

valor 2022 (€)

Edifícios de habitação (por cada dispositivo de utilização)

3,5699

Infra-estruturas de água de loteamentos (por cada lote)

17,8494

Edifícios de comércio, indústria e outros (por cada dispositivo de utilização)

11,9036

Outros serviços prestados a particulares:

valor 2022 (€)

Desobstrução de colectores (por hora ou fracção)

135,3356

Deslocação por solicitação de particulares para análise de instalações

(a) tarifa devolvida em caso de avaria penalizadora do utilizador e não imputável ao mesmo

Outros serviços prestados a particulares:

27,0671

particulares quando não haja aplicação de outras tarifas

(b) verificação funcional no local sem aferição do contador e não aplicável em caso de avaria não imputável ao utilizador

valor 2022 (€)

Fiscalização de ligação de colectores ou acessórios à rede de drenagem, não incluindo

Abertura de água

27,0671

materiais, caixas de visita, condutas e acessórios

Fecho de água

37,8939

Tarifa por cada caixa de ramal além da incluída no ramal de ligação

Deslocação por solicitação de particulares para análise de instalações particulares quando não haja aplicação

27,0671

de outras tarifas
Ligação de condutas ou acessórios à rede geral de distribuição, não incluindo materiais, caixas de visita, condutas

308,5647

e acessórios
Intervenção por rombos nas condutas

617,1293

Fornecimento de água por auto-tanque (€/m3)

162,4027
406,0068

Intervenção por rombos nas condutas

custos + 20%

Ampliação e extensão da rede ou outros serviços não especificados na presente tabela

custos + 20%

e encargos de administração
Obras coercivas de reparação da rede de drenagem

custos + 20%

Análise de águas residuais

custos + 20%

8,1201

Encargos de administração para outros serviços não especificados na presente tabela

3

custos + 20%

Ramais Domiciliarios (valor 2022)

Limpeza de fossas domésticas (1) (Custo/depósito de 4 m ):

valor 2022 (€)

Dentro das zonas urbanas previstas no PDM

82,8252

Fora das zonas urbanas previstas no PDM

62,1140

Comércio / Indústria

103,5364

Coletividades

62,1140

Diâmetro do Ramal

Dimensão (até 5 ml), €

Dimensão (superior a 5 ml)
por cada ml além dos 5 ml
acresce € / ml

3/4"

386,8032

72,3626

1"

386,8032

72,3626

1 1/4 "

386,8032

72,3626

1 1/2 "

386,8032

72,3626

2"

549,0125

78,7449

110 mm

526,8992

58,8115

> 2" a 3"

866,1498

90,8580

125 mm

585,7108

94,0939

> 3" a 4"

1 017,5720

109,0271

140 mm

705,6709

105,8472

> 4" a 6"

1 017,5720

109,0271

160 mm

1 176,1182

123,4884

> 6" a 8"

1 017,5720

109,0271

2 940,2955

152,8943

> 8"

1 017,5720

109,0271

200mm
mmou
250
superior

4 704,4730

235,2236

Ramais Domiciliarios (valor 2022)
Diâmetro do
Ramal

Dimensão (até 5 ml), €

Dimensão (superior a 5 ml)
por cada ml além dos 5 ml
acresce € / ml

Adira à Fatura Eletrónica em : www.aguasdaazambuja.pt , mais prática, melhor para o ambiente

