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Generalitat de Cat alunya
MUM Comissió de Preus de Catalunya

Sr. Salvi Güell Bohigas
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Plar;a Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Resolució Exp. A- 17/16. Tarifes de subministrament d'aigua.
Sol·licitant: FCC Aqualia, SA
Subministrament a la urbanització Empúriabrava del tm de Castelló d'Empúries

Belén Manzano Lahoz, secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que,
en la sessió de 4 d'octubre de 2016 , ateses les atribucions que confereix a aquest órgan
col·legiat el Decret 121/2014, 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'adju nta
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 Admin istr acions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú:
Quota fixa de servei
Tarifes de subministrament
Üs doméstic
fins a 8 m3/uc/mes
de 9 a 16 m3/uc/mes
excés de 16 m3/uc/mes
Üs industrial i comercial
Conservac ió de comptadors

3,8724 EUR/uc/mes
EUR/m3
0,6463
0,9138
1,1541
0,9138
1,0327 EUR/ab/mes

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.
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'incloguin en l'escandall 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'alr;ada, 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, aix í com l'art. 76 de la
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Llei 26/201 O, 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 proceden!.

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

La Secretária de la Comissió
de Preus de Catalunya

Belén Manzano Lahoz
Barcelona, 5 d'octubre de 2016
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A-17/16

Sol·licitant:

FCC Aqualia, SA

Subministrament a:

Urbanització d'Empuriabrava del terme
Castelló d'Empúries

municipal

de

INFORME TECNIC DE LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE
CATALUNYA
La sol·licitud presentada suposa un increment del 18,84% respecte del cost per m3
facturat de l'última modificació de tarifes tramitada per la Comissió de Preus de Catalunya
que data d'octubre de 2009. Posteriorment, s'han actualitzat les tarifes en aplicació del
procediment establert pel Decret 339/2001, de 18 de desembre. La sol·licitud presentada
suposa un increment del 3,80% respecte les tarifes vigents.
L'Ajuntament de Castelió d'Empúries no ha emés informe en relació a la sol·licitud de
modificació de tarifes que ens ocupa i, per tant, s'hi entén favorable d'acord amb alió que
estableix el Decret 149/1988, de 28 d'abril sobre el régim procedimental deis preus
autoritzats icomunicats.
El 16 de man;de 2016 es va interrompre la tramitació per demanar documentació
complementaria referent a !'auditoria i a la sol·licitud presentada davant l'Ajuntament. El
28 de juliol de 2016 !'empresa va respondre el requeriment.
Des de l'any 2009 , !'empresa subministradora destaca la disminució del consum que fa
preveure una baixada de la facturació de 1'11,09%, la invers ió de 24.064 EUR en la millora
del sistema de desinfecció per tal de disminuir el niveli de trihalometans i la imputació del
canon de l'aigua. Així mateix, explica que la quota per conservació de comptadors esta
finarn;:ant part deis ingressos necessa ris per cobrir els costos del servei d'abastament i no
només alió necessari per fer el manteniment de comptadors.
Una vegada analitzat l'expedient i atenent l'anteriorment exposat, considerem correcta la
imputació de despeses realitzada per la sol·licitant, excepte pel que fa a la retribució ja
que la Comissió de Preus de Catalunya de 20 de juliol de 2012 va acordar no incloure en
el calcul de la retribució el canon de l'aigua corresponent als cabals no lliurats.
A resultes de la modificació anterior, el total de despeses sera d'1.763.912 EUR, les
3
despeses a tarifa seran d'1.461.979 EUR i el cost per m facturat sera d'1,4930 EUR. Les
tarifes de subministrament proposades es relacionen a continuació:
Quota f ixa de servei

3,8724 EUR/uc/mes
EUR/m3

Tarifes de subministrament
Ús doméstic
fins a 8 m3/uc/mes
de 9 a 16 m3/uc/mes
excés de 16 m3/uc/mes

0,6463
0,9138
1,1541

ús industrial i comercial

"

0,9138
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Conservació de comptadors

1,0327 EUR/ab/mes

Finalment, farem una observació en relació a la quota per conservació de comptadors.
Aquesta quota i la d'altres serveis relacionats amb el se rvei de subministrament d'aigua no
estan sotmeses a l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, tot i que es tenen
en compte els seus ingressos , considerats no tarifaris , sempre que les despeses
ocasionades s'incloguin en l'escandall de costos del servei de subministrament d'aigua.
En aquest sentit, i tenint en compte que, tal com explica !'empresa subministradora, una
part deis seus ingressos es destinen a cobrir despeses imputades a tarifa, aquesta no
obtindria la corresponent autorització.

La cap de secció de la Comissió
de preus de Catalunya
,.....dw)c..i"°"'fU l(l.......
Mffll-llol'ot

CPISR-1 C Belen =
"':;:;.::.: u.
-vtr!.p11. ..ocot.'C.OC•l'll

Manza no Lahoz .: ;:;:·"'"°'
..ZN\.rnbt<....:>NOJW u.C. 1C

Mtt11-l•Nl1
f ..:t>'1016101009S609.0100

Barcelona, 8 de setembre de 2016

