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Tarifes 2012
Tal com es va aprovar en l’Assemblea General Extraordinària del passat 21 de gener,
en aquest primer rebut de l’any s’aplica
l’augment tarifari del 2012. Aquest increment representa una mitjana del 2,4%.
Com es va comentar a l’Assemblea, els trams
de consum baixos (de 7 a 20 metres cúbics)
no tenen increment de preu, i es mantenen
els 6 metres cúbics al bimestre sense cost.
Per als trams de consums superiors, els increments van d’un 0,5 % a un2 %. Les quotes
fixes tenen un increment d’un 3 %.
Si traduïm aquests percentatges a euros,
l’increment que notarem a la factura serà el
següent: per a consums baixos, l’increment
en factura, serà d’uns 0,24 €; per a consums

CÀNON DE L’AIGUA

de 10 a 50 metres cúbics, l’increment serà
d’uns 0,28 € a uns 0,80 € i, per a grans
consums, l’increment serà d’ 1 a 2 euros com
a màxim.
Hem de tenir en compte que el cànon de
l’aigua que s’aplica (que depèn de l’Agència
Catalana de l’Aigua) és el mateix que el del
darrer rebut (6è bimestre de 2011), i s’està
pendent que es defineixi l’increment a aplicar per aquest impost. Això farà augmentar
els impostos (cànon de l’aigua) que haurem
de pagar en la factura de l’aigua en els propers rebuts. Us mantindrem informats sobre
aquest impost quan tinguem la informació
clara i veraç del’increment a aplicar.

Miquel Egea i Munté
Director gerent

En resum, estem davant d’una burda manera de legislar, tot per equilibrar el pressupost de l’ACA i el dèficit creat per un
deficient planejament de l’Administració
dels passats governs de la Generalitat. (pa
per avui, misèria per demà)

(Llei d’acompanyament Pressupost
Generalitat 2012)
IMPACTE SOBRE ELS COSTOS
DE L’AIGUA SUBMINISTRADA
Amb les mesures fiscals que s’han pres i
que recauen sobre l’Empresa d’abastament
i els usuaris, desvirtuen la raó del que ha
de ser el Cànon de l’aigua, una taxa ecològica destinada a la millora del medi, la salut
dels rius i també dels ecosistemes, beneficiant i fent sostenible el cicle integral de
l’aigua. Ara, el nou Cànon, és el mitjà que té
l’Administració per portar a terme una acció
recaptatòria. Amb aquestes mesures l’ACA
recaptarà uns quants milions d’euros més,
que no seran per aquest objectiu, sinó, per
fer front als deutes que té pendents. També
es penalitzarà el volum d’aigua d’usos propis (rentat de filtres,neteja dipòsits ,etc) i
les pèrdues de la xarxa, avaries, etc.... Això
suposarà una doble imposició, l’Entitat
d’abastament pagarà per tota l’aigua tractada i cada usuari tornarà a pagar segons el
seu consum. L’Entitat també serà la responsable de la part dels impostos que no faci
efectiu l’usuari, com a subjecte passiu de la
base imposable.

L’aplicació d’aquest nou gravamen per a
la captació d’aigua i la seva distribució,
suposarà, un increment d’un 3,5% a un
4 % més, de costos d’explotació per a la
Comunitat Minera Olesana S.C.C.Lt., que
som tots els socis. El Pressupost d’aquest
2012, coneixent les intencions de l’ACA,
la Comunitat Minera va preveure una partida de despesa per aquest concepte de
30.000€.
Els consums sostinguts, l’estancament
econòmic i les previsions governamentals
del desenvolupament de creixement per
aquest 2012, fa que el Consell Rector i
la Direcció ens apliquem al màxim, en el
control de la Gestió, per no malmetre la
bona salut econòmica que té la nostra Comunitat Minera Olesana.
Joan Arévalo i Vilà
President

Protecció de dades
Us informem i recordem que, segons el
que disposa la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les vostres
dades personals estan arxivades en fitxers de titularitat de la Comunitat Minera Olesana, s.c.c.lt. amb l’objectiu
de prestar-vos i facturar-vos els serveis
sol·licitats, així com de mantenir-vos informats de novetats relacionades amb els
nostres serveis. Tanmateix, us informem
que podreu exercir els drets d’accés, de
rectificació, de cancel·lació i d’oposició
a la nostra companyia, al carrer d’Alfons
Sala, 42 – CP 08640 d’Olesa de Montserrat (Barcelona).

ComissiÓ social
Un dels objectius de la Comissió Social és
facilitar l’accés a una targeta d’Assistència
Sanitaria als socis/sòcies i familiars, a un
preu molt ajustat.
La Comunitat Minera Olesana S.C.C.Lt.,
Cooperativa de Consumidors i usuaris, ha
proposat a SANITAS, que presenti una oferta especial als socis/sòcies i familiars, amb
l’objectiu de que el preu sigui el més ajustat possible.
La nostra Societat Cooperativa, ens dóna la
facultat de majoristes, i com a tal, podrem
obtenir uns preus més econòmics, que els
que individualment ofereixen.
La Comissió Social convida a tots els Socis/
sòcies a una trobada a tots aquells que hi
estiguin interessats en conèixer la proposta
d’afiliació, preus, altes o canvis de companyia i també l’estalvi per targeta.
El dia 15 de març, dijous, a 2/4 de 6 de
tarda (18,30 h) es farà una reunió a la Sala
d’Actes de la Seu Social c/Alfons Sala, 42.
Personal qualificat de SANITAS exposaran
àmpliament les condicions i avantatges de
donar-se d’alta i l’estalvi que representa
per cada socis/sòcies i familiars.

Segueix-nos al facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl

