Sra. Alcaldessa
Ajuntament de Vallirana
Major, 329
08759 Valli rana

Resolució Exp. A-122/13. Tarifes de subministrament d'aigua.
Sol·licitant: Societat Municipal d'Aigües de Vallirana, SA
Subministrament a diverses urbanitzacions del terme municipal de Vallirana i d' Olesa de
Bonesvalls, al polígon industrial i al nucli de la pla<;a Germans Molins Ribot del terme
municipal de Vallirana

Belén Manzano Lahoz, secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que,
en la sessió de 25 de juliol de 2013, ateses les atribucions que confereix a aquest órgan
col·legiat el Decret 164/1993, d'1 de juny, modificat pel Decret 251/1996 , de 5 de julio!, i el
procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d'abril, es va adoptar l'acord següent:

Autoritzar les tarifes següerits, 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
ús doméstic
Ús no doméstic
Tarifes de subministrament
ús doméstic
fins a 9 m3/abonat/mes
de 9 a 18 m3/abonat/mes
excés de 18 m3/abonat/mes
ús no doméstic

EUR/ab/mes
9,00
13,50
EUR/m3
0,73
1,46
2,19
1,82

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

Proven9a, 339
08037 Barcelona
Telefon 934 849 699
e-mail : rosatubau@gencat.cat

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.
Contra el present acord, que no exhaureix la Via Administrativa, es pot interposar recurs
d'al9ada, davant el Conseller d'Empresa i Ocupació en el termini d'un mes, a comptar des
de l'endema de la data de la seva notificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que sigui procedent.

La qual cosa us comunico pelvostre coneixement i als efectes oportuns.

La Secretaria de la Comissió
de Preus de Catalunya

Belén Manzano Lahoz
Barcelona, 26 de jul iol de 2013
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les

de

Bassioles,
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Pla

del

SA
Pelac,

Penya
Forcada, el Lledoner, Can Julia, i la Pinatella del tm de
Vallirana i a les urb. Can Olivella i Pla del Pelac del tm
d'Olesa de Bonesvalls i al polígon industrial Can Prunera ial
nucli de la Plac;a Germans Molins Ribot del tm de Vallirana

INFORME TECNIC DE LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE
CATALUNYA
Ei servei de subministrament d'aigua a diverses zones de Vallirana i d'Olesa de
Bonesvalls té tarifes autoritzades per la Comissió de Preus de desembre de 1991. Els
anys 201O i 2011 es van actualitzar la tarifa en aplicació del procediment establert pel
Decret 339/2001, de 18 de desembre .
Pel que fa a !'estructura de tarifes, !'empresa subministradora desglossa la quota fixa en
funció del tipus d'ús i modifica els trams de facturació per a l'ús domestic i estableix una
tarifa específica per a l'ús no domestic.
L'Ajuntament de Vallirana ha emes informe favorable en relació a la sol·licitud de
modificació de tarifes que ens ocupa. L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls no ha emes
informe i, per tant , s'hi entén favorable d'acord amb alló que estableix el Decret 149/1988,
de 28 d'abril, sobre el regim p(ocedimental deis preus autoritzats i comunicats.
L'empresa subministradora explica la previsió de despeses realitzada per la dificultat de la
prestació del servei per la diferent alc;ada entre els punts de captació i els dipósits de
subministrament i perque els nuclis abastats tenen una ocupació basicament estacional,
una baixa densitat de població ·i una gran dispersió pel territori.
Una vegada analitzat l'expedient i atenent l'anteriorment exposat, considerem correcta la
imputació de despeses realitzada per la sol·licitant i, en conseqüencia, proposem
l'autorització de les tarifes soHicitades, pero fent-li l'advertiment de lá necessitat
d'esmerc;ar més recursos en la millora del rendiment del servei.

La cap de secció de la Comissió
de Preus de Cataluny
Barcelona, 18 de julio! de 2013

