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aCorDs  De L’assemBLea GeneraL 
eXtraorDinària 26.01.2013

Benvolguts socis, sòcies i usuaris,

Us informem dels acords presos, en el transcurs de 
l’Assemblea Extraordinària del dia 26 de gener, atès que, 
hi ha qüestions importants que s’han de conèixer i que fan 
referència a la factura de l’aigua i al sistema  tarifari que 
s’aplicarà en el 2013. La Comissió de Preus de Catalunya 
va aprovar el percentatge d’augment mitjà per als serveis de 
subministrament d’aigua a les poblacions per a l’any 2013 
d’acord amb el sistema simplificat, Decret 339/20012 de 18 
de desembre, serà del 3’4%.

(Cal tenir present, però, que l’increment aprovat per la Comissió de 
Preus en base a l’increment de la tarifa del sistema Ter-Llobregat 
del 4’25% previst per a l’any 2013, i a la variació experimentada per 
l’IPC, entre altres índexs, però no té en consideració l’increment ja 
autoritzat prèviament del 70% de la tarifa del sistema Ter-Llobregat.) 

L’estudi per a la determinació de les tarifes del 2013 està 
fet amb els criteris d’economia social. L’objectiu és que la 
factura de l’aigua sigui el més ajustada possible per als socis 
i sòcies. La situació de precarietat econòmica i d’atur que 
estem patint i vivint ens ho exigeix.

La  primera proposta aprovada va ser: eliminar de les factures 
el cost de “Conservació Comptador” de tots els socis i sòcies, 
que està gravada amb un 21% d’IVA. El Cost de 2012 era 
1’42€. Aquest 1’42€ quedarà repartit de la següent forma: 
1€ més d’aportació/bimestre i els 0’42€ seran sumats a la 
Quota de Servei /bimestre. 

La segona proposta aprovada va ser: continuar fent una 
aportació cada bimestre. L’exercici 2013 serà de 2€ (1+1), 
que incrementa el Capital Social. L’aplicació d’aquest acord 
serà efectiu a partir del primer bimestre de 2013.

Aquesta aportació a Capital no està vinculada als resultats 
de l’Explotació. Per tant, no està gravada per cap impost. 
Tota l’aportació va a Capital i incrementarà el valor del Títol.
Aquestes operacions fan que el cost de l’aigua subministrada 
baixi, al mateix temps que baixa la càrrega fiscal. tots els 
usuaris que no són socis de la Cmo, seguiran tenint a les factures 
el cost de la “Conservació  Comptador”.

Increment de Tarifes:  S’aplicarà un increment del 3’4 %, 
respecte als preus tarifaris de 2012. Els trams m3 dels 
diferents blocs són els que l’ACA aplica a l’hora de calcular 
el Cànon de l’aigua.

Pel fet d’eliminar el concepte “Conservació comptador” el 
cost de la factura de l’aigua és més baix en els consums de 
fins a 25 m3/bimestre. A partir de 30 m3/bimestre l’increment 
és creixent. La gran majoria de socis i sòcies tenen uns 
consums bimestrals inferiors als 20 m3.   

Les famílies nombroses, que s’hagin acreditat, tindran 6 m3/
bimestre més, per a cada persona que superi els 5 membres, 
a la tarifa del primer tram. (5 pers.= 18 +6 m3; 6 pers.= 18 
+12 m3, etc...).

El Cànon de l’aigua. L’ACA no preveu cap puja, fins que no 
quedi aprovada la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos 
Generals de la Generalitat  de Catalunya. Els increments 
previstos, segons fons de la mateixa ACA, estaran d’acord 
amb l’IPC. 

recordar que existeixen uns cànons de l’aigua adaptats a les 
situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida com 
els Pensionistes i aturats. recomanem a tots els interessats que 
demanin informació a la Comunitat.

ESTUDI /PROJECTE
FaCturaCiÓ aLs soCis i sÒCies, DeLs Consums 
enerGia eLÈCtriCa (TIPUS DOmèSTIC).

Una de les possibilitats que tenim com a Cooperativa és 
comprar energia al Mercat Elèctric i facturar-la a tots  aquells 
socis i sòcies que ho vulguin. Això és el què fan actualment 
les grans Companyies Elèctriques i de Gas: associar els 
serveis i la facturació.

Un dels objectius de la COMUNITAT és associar el consum 
de l’aigua amb el d’energia elèctrica, per tal d’aprofitar 
les sinergies i donar un valor afegit a la massa social de la 
Cooperativa.

Durant l’any 2013 està prevista la publicació de l’anomenada 
“Reforma Energètica” per part del Ministeri d’Indústria on 
s’establirà la liberalització definitiva del mercat.

La compra d’energia és farà mitjançant l’Empresa “Factor 
Energia S.A.” Aquesta companyia va ser fundada a Barcelona 
l’any 1999 amb la missió d’oferir un preu competitiu i 
orientar-se cap el client, millorant el servei dels propis sectors 
monopolistes. És també, una companyia compromesa amb la 
sostenibilitat.

La Comunitat ConVoCa a tots eLs soCis i sÒCies Que 
estiGuin interessats en La ProPosta;  eL Dia  21 De marÇ, 
DiJous, a Les 7 De La tarDa, en eL LoCaL soCiaL C/aLFons 
saLa ,42.

Us hi esperem per informar-vos. GRÀCIES.

Nota: Tots els interessats podran complimentar el full annex a la factura.

Joan Arévalo i Vilà
President

Segueix-nos al facebook: Comunitat minera olesana sccl


