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Benvolguts socis/benvolgudes sòcies,

En aquest darrer bimestre de l’any quedarà aplicat, totalment,  
l’increment del 8,5% del cànon de l’aigua, que va començar a entrar 
en vigor el juliol.

Aquest cànon establert per l’Administració, a la Comunitat Minera 
Olesana l’hem aplicat de manera gradual, segons directrius marcades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA):

• Al quart bimestre (juliol – agost), es va aplicar un 4,5% 
• Al cinquè bimestre (setembre – octubre), es va aplicar un 2% més, 
sobre el ja aplicat, fent un total acumulat del 6,5% (valor ponderat 
aplicant el 4,5% de puja del cànon en el mes de setembre i el 8,5% 
de puja del cànon en el mes d’octubre)
En el sisè bimestre (novembre – desembre), que es correspon amb 
l’última factura de l’any, el cànon aplicat ja serà el total del 8,5%, el 
que ens reclama aplicar l’Administració.

La Comunitat Minera és l’encarregada de recaptar aquests impostos i 
fer-ne la liquidació a l’Administració (l’Agència Catalana de l’Aigua). 
Per tal de facilitar a l’usuari i soci saber què paga d’impostos i què 
paga d’aigua, aquests dos conceptes apareixen separats en la factura.

Atesa la situació econòmica del país, s’ha comentat la puja d’impostos 
i de taxes de cara el 2012. És previsible que el cànon de l’aigua torni 
a pujar. En cas que això fos així, l’augment el patiríem possiblement el 
primer trimestre del 2012, un cop aprovat pel govern de la Generalitat.

Segons les informacions que hem rebut, tot fa suposar que l’increment 
del cànon afectaria bàsicament els grans consumidors, per tant 
s’aplicaria per trams. Hem d’esperar, però, que l’Administració reguli 
aquestes taxes, i nosaltres, com sempre, us mantindrem informats de 
la seva aplicació.

En referència a l’increment del cost de l’aigua per al proper any 
2012, s’han estudiat unes tarifes molt moderades, i amb una visió 
molt social. S’aplicarà un increment progressiu del preu de l’aigua. Hi 
haurà trams que tindran un increment zero i d’altres que aniran del 
0,5% - 1% - 1,5%  fins al 3%. Això pot implicar un augment del cost 
de la factura per als consums baixos de 0,20 € a 0,70 €, i per als 
consums de més de 30 metres cúbics, un increment entre 0,70 € i 
2 €.  L’augment mitjà de la puja de les tarifes del 2012 serà d’entre 
un 2,6% i un 2,8%.

S’ha de tenir en compte que, a partir de 30 metres cúbics de consum 
d’aigua, es paguen més impostos que el que costa l’aigua, i això fa 
augmentar considerablement el preu total a pagar en la factura. Cal-
drà tenir present, també, que si, finalment, l’Administració reclama 
un nou cànon  per a l’aigua, això es notarà en l’augment del preu total 
de les factures del 2012.

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos a tots un bon any 2012 i que, 
sobretot, a més de la contenció econòmica, ens arribin aires de pro-
grés i de confiança en el futur.

Miquel Egea i Munté
Director gerent 

Objectius i Control de la Gestió:

Treballar, amb el compromís i en la recerca d’obtenir els màxims 
nivells de qualitat en el progrés tecnològic i en la voluntat de servei. 
S’han fixat uns objectius ambiciosos, per millorar l’aigua. Volem des-
envolupar el projecte “OLESA. AIGUA SEGLE XXI”, volem ampliar les 
possibilitats que ens dóna el fet de ser una Cooperativa de Consumi-
dors i Usuaris, Estudiar per afavorir els socis amb altres serveis, a part 
del subministrament d’aigua. Convocarem Assemblees Informatives 
per exposar els objectius i gestions que es portaran a terme, acostant 
així, el soci al desenvolupament de la gestió. 

Compromís Fixat peL ConseLL reCtor

La Responsabilitat Social de la Comunitat Minera Olesana, SCCLt. és, 
a més a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, 
la participació voluntària en el seu govern i gestió, en l’estratègia, la 
política i els procediments, per què tinguin uns beneficis socials, 
culturals i medi ambientals. 

Aquesta responsabilitat corporativa, ha de ser un dels puntals estra-
tègics de la Comunitat, conjuntament amb l’experiència, el talent i 
la innovació.

La responsabilitat corporativa, enquadra els valors, sobre els quals 
s’assenta la nostra activitat.

Missió: La gestió del servei d’aigua que contribueix a la qualitat de 
vida i genera valor.
Visió: Ser una Entitat de referència, dintre de la nostra area d’actuació.
Valors: Excel·lència en la prestació del servei. 
Innovació orientada a la millora continuada dels processos, per millo-
rar la qualitat del servei.
Promoure la participació i el diàleg amb els socis, Entitats Locals i 
l’Administració.

Basar-nos en desenvolupar una activitat econòmica sostenible, amb 
criteris de responsabilitat econòmica, social i medi ambiental.

La Responsabilitat Corporativa forma part del model de Gestió de la 
Comunitat Minera Olesana.

Els Òrgans Socials de la Comunitat Minera Olesana, exerciran la po-
lítica del bon govern com a identitat corporativa; això vol dir la super-
visió de l’evolució i l’activitat mercantil, per minimitzar els riscos pel 
que es treballa.

El Consell Rector avaluarà i prioritzarà els objectius, que s’hagin acor-
dat per l’Assemblea, a més de col·laborar en la difusió dels valors 
cooperatius.

El Consell Rector, té el compromís de transparència i bon govern.
He posat les idees per escrit, amb la intenció de comunicar-les a tots 
vostès. Espero haver-ho aconseguit.

Moltes gràcies, i un saludable 2012.

Joan Arévalo
President

renoVaCiÓ ConseLL reCtor


