Junta de Govern Local 24/01/2014
3- ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE EN L’ÀMBIT TERRITORIAL GESTIONAT PER LA CONCESSIÓ
ATORGADA EN FAVOR DE L’EMPRESA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA,
AQUALIA.

La clàusula 41.1 del plec de clàusules regulador del contracte de gestió de serveis públics
“Concessió administrativa de la gestió dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua
potable i de sanejament”, adjudicat per acord plenari de data 21/12/2004 en favor de
l’empresa Gestión Integral del Agua SA, AQUALIA, disposa que l’ajuntament és el titular de
les facturacions periòdiques derivades dels consums dels abonats dels rebuts, essent la
possició jurídica del concessionari, a aquests efectes, la d’un prestador dels serveis
d’elaboració, gestió i cobrament. L’article 40.1, per la seva banda, preveu que correspon a
l’ajuntament l’aprovació de les tarifes per la prestació dels serveis concedits.
La clàusula 76 del mateix plec de clàusules, per la seva banda, disposa que el concessionari
durà a terme les tasques de lectura de comptadors, facturació i confecció i cobrament dels
rebuts amb la periodicitat i en la forma que en cada moment disposi el corresponent reglament
regulador del servei, i en el seu defecte, amb una periodicitat mínima coincident amb els
trimestres naturals, que és la forma en què s’ha vingut facturant fins a la data.
L’article 53 del Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al
municipi de l’Ametlla de Mar, per últim, disposa al seu primer paràgraf que la facturació la
practicarà el Servei per períodes vençuts de durada no superior a tres mesos. I afegeix que
l’administració municipal és facultada per imposar al Servei períodes més curts de facturació.
En aplicació del que es disposa a l’annex setè del plec de clàusules esmentat, anomenat
“Equilibri econòmic de la concessió. Fixació i actualització de la retribució del
concessionari”, s’ha formulat la proposta d’actualització de la taula de previsió de l’evolució
econòmica del contracte, annexa a l’informe ad hoc de la Direcció Facultativa, de data
09/01/2014, que s’haurà de tramitar.
De l’evolució econòmica de la concessió se’n deriva també la de l’ajustament de les tarifes.
Respecte d’això, un altre informe emès també en data 09/01/2014, en aquest cas conjunt de la
Direcció Facultativa del contracte i del Sr. Martos i Carrasco, economista, proposa el
manteniment dels preus aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 22/01/2013
per al 2013, sense increment de cap mena. Malgrat això, com sigui que es proposa també,
però, l’adopció d’un període de facturació bimensual en comptes del trimestral fins ara vigent,
i que això, ni que sigui indirectament, repercuteix en el volum dels preus públics com a
conseqüència de l’aplicació del concepte de la quota fixa de servei, es considera adient
l’adopció de l’acord com a proposta formal de modificació del preu públic, amb el règim de
publicitat i garanties que li són inherents.
Correspon, en conseqüència, fixar el preu públic per a la prestació del servei d’abastament
d’aigua potable en l’àmbit territorial gestionat per la concessió atorgada en favor de l’empresa
Gestión Integral del Agua SA, AQUALIA, en la forma que a la part dispositiva del present
acord d’adopta.
Atès que en data 14/07/2003 la corporació municipal en Ple acordà delegar a favor de la Junta
de Govern Local la competència per establir i modificar els preus públics;
Vist el que es disposa als articles 41 a 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05/03/2004,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 297 a 302 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995;
Vist l’estudi econòmic i financer de data 09/01/2014; conjunt de la Direcció Facultativa del
contracte i del Sr. Martos i Carrasco, economista, esmentat;
La Junta de Govern Local, debatut l’assumpte, acorda per UNANIMITAT:
PRIMER.- Disposar que la facturació periòdica del consum d’aigua potable en l’àmbit
territorial gestionat per la concessió atorgada en favor de l’empresa Gestión Integral del Agua
SA, AQUALIA es dugui a terme, en endavant, amb periodicitat bimensual.
SEGON.- Fixar, en conseqüència, els preus públics, IVA no inclòs, del servei d’abastament
d’aigua potable en l’àmbit territorial gestionat per la concessió atorgada en favor de l’empresa
Gestión Integral del Agua SA, AQUALIA, de la següent manera:
a) Conceptes tarifaris:
Quota variable per venda d’aigua
Ús domèstic
Fins a 20 m3 / bimensuals
De 21 a 30 m3 / bimensuals
De 31 a 40 m3 / bimensuals
Excès de 40 m3 / bimensuals
Ús industrial
Fins a 30 m3 / bimensuals
Excès de 30 m3 / bimensuals
Ús Ports Generalitat
Bloc únic tot el consum
Quota fixa servei bimensual
b) Conceptes no tarifaris:
 Rebut retornat: 2,00 €.
 Enviament de carta de tall, certificada: 2,00 €.
 Alta del servei: 200,00 €.
 Fiança: 12,02 €.
 Drets de connexió en cas de tall de subministrament: 60,26 €.
 Canvis de titular: 12,02 €.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària.
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