Resolució Exp. A- 24/16. Tarifes de subministrament d'aigua.
Sol·licitant: Aqualia Gestión Integral del Agua , SA
Subministrament a Sant Fost de Campsentelles

)
(
Belén Manzano Lahoz, secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que,
en la sessió de 19 d'abril de 2016, ateses les atribucions que confereix a aquest órgan
col·legiat el Decret. 121/20 14, de 26 d'agost de la Comissió de Preus de Catalunya, i el
procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el régim procedimental deis
preus autoritzats i comunicats , es va adoptar el següent acord per la majoria requerida en la
legalitat vigent:

Autoritzar les tarifes següents , d'acord amb les conclusions de !'informe técnic que s'adjunta
a la present resolució com a motivació, de conformitat amb l'article 89.5 de la Llei 30/ 1992,
de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú:

)

Quota fixa de servei
EUR/me
s Ús doméstic
comptador de 13 mm
de 15 mm
de 20 mm
de 25 mm
de 30 mm
de 40 mm o més

4,91
7,53
9,01
9,99
12,61
12,61

· ús industrial
comptador de 13 mm
de 15 mm
de 20 mm
de 25 mm
de 30 mm
de 40 mm o més

13,11
19,66
23,59
25,72
32,12
32,12
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Ús incendis
comptador de 65 mm
de 80 mm
de 100 mm o més

Tarifa de subministrament
Ús doméstic
fins a 1O m3/unitat consum/mes
d' 11 a 20 m3/unitat consum/mes
excés de 20 m3/unitat consum/mes
Ús industrial
fins a 1O m3/unitat consum/mes
excés de 1O m3/unitat consum/nies

Co'nservació de comQtadors:
comptador de 13 mm
de 15 mm
·de 20 mm
de 25 mm
de 30 mm
de 40 mm o més

15,34
30,70
61,33

EUR/m3
0,8255
1,6547
2,5476

1,3160
2,1266

o

EUR/mes
0,86
1,04
1,43
2,01
2,74
5,54

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produe ixin a partir de
l'endema de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya .

En prendre aquest acord, la Comissió adverteix a la sol·licitant de la necessitat d'esmer9ar
més recursos en la millora del rendiment del servei.
En prendre aquest acord, la Comissió de Preus posa de manifest que la conservació de
comptadors i altres serveis relacionats no estan sotmesos a la seva autorització, tot i que es
tenen en compte els seus ingressos , considerats no tarifaris, sempre que les despeses
ocasionades s'incl<?guin en l'escanda ll de costos del servei de subministrament d'aigua.

Contra l'acord de referencia, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs d'al9ada, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d'un mes a
comptar des de l'endema de la data de la seva notificació, de conformitat amb el que
preveuen els art. 114 i 115 de la Llei 30/1992.. de 26 de novembre, així com l'art. 76 de la
Llei 26/201O, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que
sigui procedent.
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)

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes oportuns.

La Secretaria de la Comissió
de Preus de Catalunya

Belén Manzano Lahoz

o

Barcelona, 21 d'abril de 2016

)
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W Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió de Preus de Catalunya
Núm. Expedient:

A-24/16

SoHicitant:

FCC aqualia, SA

Subministrament a:

Sant Fost de Campsentelles
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2 7 ABR. 2016

ENT R A DA
Núm: \..tt -1C.. l OA'-

INFORME TECNIC DE LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE
CATALUNYA
La sol·licitud presentada suposa un increment del 6,27% respecte del cost per m3 facturat
de l'última modificació de tarifes que data de febrer de 2013.

o

L'Alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles ha trames !'informe d'1 de man;de 2016
emes per l'enginyer municipal que conclou que les tarifes sol·licitades són suficients per
mantenir l'equilibri económic de la concessió .
En relació a la sol·licitu'd \presentada, !'empresa subministradora destaca la baixada de la
facturació del 7,06%, la disminució de la despesa d'energia eléctrica per le actuacions
que s'han realitzat en el sistema de distribució que permeten subministrar la mjor part del
municipi per gravetat i la repercussió de l'augment del preu d'adquisició de cabals a ATLL.
Una vegada analitzat l'expedient i atenent l'anteriorment exposat en.tenem correcta la
imputació de despeses realitzada i que !'informe municipal és favorable a la proposta
presentada per !'empresa subministradora d'acord amb alló que estableix el Decret
149/1988, de 28 d'abril, sobre el régim procedimental deis preus autoritzats i comunicats.
En cor:iseqüéncia, proposem l'autorització de les tarifes sol·licitades , fent l'advertiment de
la necessitat de continuar esmen ant recursos en la millora del rendiment del servei, que
esta situat al voltant del 66%.

)

La cap de secció de la Comissió ·
de Preus de Catalunya

Barcelona, 4 d'abril de 2016
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