Tarifário 2015

21,39 €

Fatura média
em €uros

17,31 €

Resíduos

3,84 €
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Saneamento

4,18 €

Reduzimos o preço dos ramais
domiciliários até 20 m de extensão
em 50% face ao ano de 2013.

6,74 €

Qualidade

8,68 €
10,47 €

Água

4,79 €
Concelho de
Cantanhede

Custos de Ligação

A INOVA foi uma das 74 entidades gestoras entre cerca de
400 a nível nacional, que foram distinguidas com o Selo
de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano
2014 pela ERSAR. Esta distinção vem reconhecer as
entidades fornecedoras de água que primam pela elevada
qualidade e segurança da água fornecida.

Fatura Média
Nacional

Selo de Qualidade Exemplar da
Água para Consumo Humano 2014

Os valores apresentados não incluem IVA nem TRH

A partir de 1 de Janeiro de 2015, foram aplicados novos preços
aos serviços de águas e resíduos o que significa que o encargo
médio mensal de um utilizador doméstico com os três serviços,
para um perfil de consumo de 10 cúbicos/mês, será de 17,31
€uros, quando a média nacional em 2013, foi de 21,39 €uros.

Economia
3 serviços, oS mesmoS compromissoS:

Disponibilidade, Qualidade E Custo Reduzido

-50%

€€€

Responsabilidade Social

Beber da torneira faz bem à carteira.

Tarifário Social Doméstico – Criado a pensar nas famílias mais

A água da torneira pode sair mais barata mil vezes que a
água engarrafada. 1.000 Litros de água da INOVA custam
apenas 31 cêntimos (0,31 €).

carenciadas do Concelho de Cantanhede, prevê a isenção das
tarifas fixas e o alargamento do volume faturado no 1.º escalão.
Para um consumo de 10 m³ prevê descontos de 46%.

Tarifário Famílias Numerosas – Criado a pensar nas famílias
cuja composição ultrapasse os 4 elementos, prevê o alargamento
do volume faturado em cada um dos escalões.

Ambiente

Tarifário Social não Doméstico (NOVO) – Criado a pensar nas
instituições particulares de solidariedade social e associações
culturais, desportivas e recreativas, prevê tarifas fixas e variáveis
em cada um dos serviços prestados, mais reduzidas em relação
aos restantes utilizadores não-domésticos.

Alem de permitir poupar na carteira, beber água da torneira
tem benefícios ambientais, pois reduz a produção de resíduos
de embalagens e as emissões de dióxido de carbono
associadas à sua produção e transporte (Segundo
recomendação da Organização das Nações Unidas).

Para mais informações contacte-nos através do Nº

Azul: 808 201 725

Tabela de Tarifas do Serviço de Abastecimento Público de Água
Tarifa Fixa (por 30 dias) - de acordo com o calibre do contador
Domésticos
Utilizadores do tipo doméstico:
≤ 25 mm
> 25 mm
Tarifário social
Não Domésticos
Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias:
Até 20 mm
> 20 ≤ 30 mm
> 30 ≤ 50 mm
> 50 ≤ 100 mm
> 100 ≤ 300 mm
Restantes utilizadores não domésticos:
Até 20 mm
> 20 ≤ 30 mm
> 30 ≤ 50 mm
> 50 ≤ 100 mm
> 100 ≤ 300 mm
Tarifário social
Até 20 mm
> 20 ≤ 30 mm
> 30 ≤ 50 mm
> 50 ≤ 100 mm
> 100 ≤ 300 mm
Tarifa Variável (por 30 dias)
Domésticos
Utilizadores do tipo doméstico:
1º Escalão (0 a 5 m³)
2º Escalão (> 5 a 15 m³)
3º Escalão ( > 15 a 25 m³)
4º Escalão (> a 25 m³)
Tarifário social:
1º Escalão (0 a 15 m³)
3º Escalão ( > 15 a 25 m³)
4º Escalão (> a 25 m³)
Tarifárias famílias numerosas- agregados de 5 ou mais pessoas:
1º Escalão (0 a 5 m³ + 3 m³ * n)
2º Escalão (> 5 m³ + 3 m³ * n a 15 m³ + 3 m³ * n)
3º Escalão (> 15 m³ + 3 m³ * n a 25 m³ + 3 m³ * n)
4º Escalão (> a 25 m³ + 3 m³ * n)

€ur/ Mês

Outros Municipios / entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água

Restantes utilizadores
Tarifário social

Tarifa Fixa (por 30 dias)

€ur/ Mês

Domésticos:
1,569
3,453
Isento

1,71
3,453
6,906
13,812
27,624
1,731
3,453
6,906
13,812
27,624
1,647
3,453
6,906
13,812
27,624
€ur/ m3

0,3139
0,3296
0,5825
0,8306
0,3139
0,5825
0,8306
0,3139
0,3296
0,5825
0,8306

0,464
0,6971
0,4885
0,5825
0,3296

Tabela de Tarifas do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
Tarifa Fixa (por 30 dias)

€ur/ Mês

Domésticos

Utilizadores do tipo doméstico

4,338

Utilizadores do tipo doméstico

2,043

Tarifário social

Isento

Tarifário social

Isento

Não Domésticos:

Não Domésticos

Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias, micro-empresas e
cafés, restaurantes e similares de hotelaria

7,23

Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias, micro-empresas e
cafés, restaurantes e similares de hotelaria

2,817

Restantes utilizadores

9,381

Restantes utilizadores

5,594

Tarifário social

5,526

Tarifário social

2,043

Tarifa Variável (por 30 dias)

€ur/ m3

Domésticos:
Utilizadores c/contador de água

135%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água

135%, do valor apurado relativo à tarifa variável
Utilizadores c/contador de água e c/furo ou de abastecimento de água + (0,4379 * (15 -x) )

poço ligado ao sistema predial

x representa o consumo efetivo registado de água

Utilizadores s/contador de água
Tarifário social

Tarifário famílias numerosas

Tarifa Variável (por 30 dias)

€ur/ m3

Domésticos

0,4379
135%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água
135%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água

Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias, micro-empresas e
cafés, restaurantes e similares de hotelaria
Estado, hospitais, escolas e outras pessoas coletivas públicas

1,1153

1,1926

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema
predial

1,1926

Utilizadores s/contador de água

1,1926

Em função do efluente rejeitado, determinado através de dispositivo
de medição de caudais ou com elevados
caudais de descarga ou com elevadas cargas poluentes

0,18

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema predial

0,18

Utilizadores s/contador de água

0,18

Não Domésticos
Em função do consumo faturado (em m³) de água, com limite de 100 m³/mês:
Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias, micro-empresas e
cafés, restaurantes e similares de hotelaria

0,70
0,9786

0,271

Restantes utilizadores c/contador de água

0,3335

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema predial

0,3335

Utilizadores s/contador de água

0,3335

Tarifário social

0,18
18,98

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede - E.M. - S.A.

1,23

Restantes utilizadores c/contador de água

Tarifário social

Utilizadores c/contador de água: Em função do consumo faturado
(em m³) de água, com limite de 50 m³/mês

Em função da produção de resíduos urbanos medidos, quando
superior a 2 m³/mês

Não Domésticos:
Em função do consumo faturado (em m³) de água:

“n” é igual à diferença entre o nº de pessoas do agregado familiar e o valor de 4

Não Domésticos :
Municipio de Cantanhede e respetivas Freguesias
Estado, hospitais, escolas e outras pessoas coletivas públicas

Tarifas do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas

Sede
Zona Industrial de Cantanhede, Apartado 57
3061-909 Cantanhede
tel.: 231 410 830 fax 231 410 839
geral@inova-em.pt
Atendimento comercial
Loja do Cidadão de Cantanhede
Rua dos Bombeiros Voluntários, 7
3061-909 Cantanhede
tel.: 231 423 850/1
loja@inova-em.pt
www.inova-em.pt

Receba a sua fatura por email.
Elimine o papel.

