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Nous increments a la factura
de l’aigua

Aquest segon bimestre del 2012, es torna a apujar la factura de l’aigua. Aquesta puja es deu a
l’aplicació de l’increment del cànon aprovat a la
Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals
i financeres, i que va entrar en vigor l’endemà de
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6094, de 23 de març.

• Per consums superiors als 40 metres cúbics,
els increments del cost de la factura de l’aigua
són considerables. Per un consum de 45 metres
cúbics al bimestre, tindrem un increment aproximat d’uns 21,16 euros (la factura passarà d’uns
90,81 euros a uns 111,96 euros); per un consum de 50 metres cúbics, l’augment aproximat
serà de 30,98 euros (la factura passarà d’uns
108,70 euros a uns 139,68 euros); i, per un
consum de 60 metres cúbics, l’augment aproximat serà d’uns 50,63 euros (la factura passarà
d’uns 144,47 euros a 195,11 euros).

domiciliades (empadronades) i amb un consum de 38 metros cúbics al bimestre, això
pot representar un estalvi d’uns 20 euros en
la factura (de pagar uns 73,90 euros a pagar
aproximadament uns 53,44 euros). Si a casa
sou més de 3 persones i encara no us heu acollit a la possibilitat que us augmentin el volum
d’aigua al qual teniu dret, us recomanem que
passeu per les oficines de la Comunitat Minera
Olesana per sol·licitar-ho.
La documentació a lliurar a la Comunitat Minera per acollir-vos a la normativa és:

Aquest increment afecta, sobretot, els consums
elevats d’aigua. La quantitat d’euros que ens
costarà de més la factura de l’aigua (càlculs fets
amb l’IVA inclòs) serà:

Aquests increments són d’impostos que s’han
de pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua i que
segons la Llei les empreses distribuïdores han
de recaptar.

• Per consums per sota de 25 metres cúbics al
bimestre (25.000 litres al bimestre), l’increment
a la factura serà com a màxim d’1,09 euros,
aproximadament, al bimestre.
• En consums de 26 a 40 metres cúbics,
l’increment de cost en factura va augmentant d’ aproximadament 1,21 euros fins a uns
11,33 euros.

Aprofitem per recordar-vos que la normativa
preveu que els trams de consum d’aquest impost o cànon són variables segons la quantitat
de persones que viuen al domicili. Els trams
de consum no varien en domicilis d’una a tres
persones, però augmenten en 6 metres cúbics,
al bimestre, per persona de més al domicili.
Per exemple: en una casa amb 4 persones

• Certificat de convivència on figurin TOTS els
membres que viuen al domicili (es demana a
l’Ajuntament).
• DNI/NIF o NIE del titular de l’aigua.
• Última factura pagada.
• Si sou família nombrosa, haureu de portar el
carnet que ho acrediti

Benvolguts Socis/Benvolgudes Sòcies,

a la via pública, etc. i per fer-ho més amable
la CMO passa a ser el subjecte passiu dels imports del cànon que es cobren en cada factura
als usuaris. Resumint, la CMO pagarà cànon
per tota l’aigua que tracta i envia a xarxa i els
usuaris pagaran també el cànon, d’acord als
consums que facin. El resultat és que un m3,
subministrat, queda gravat amb tres tipus de
cànon, dos a càrrec de l’Empresa i un càrrec
de l’usuari.

Benvolguts socis/benvolgudes sòcies,

Com vàrem anunciar, a partir d’aquest segons
Bimestre, s’han aplicat les noves mesures fiscals, sobre el Cànon de l’Aigua. El nostre director gerent explica amb detall l’augment de
la factura de l’aigua com a resultat d’incorporar
un quart tram del cànon de l’aigua en els
usos domèstics. Les mesures fiscals de la Llei
5/2012 de 20 de març, modifiquen el model de gestió del cànon de l’aigua. L’empresa
subministradora la CMO, pagarà un cànon per
cada m3 d’aigua que s’extregui del riu, per ser
potabilitzada i enviada a xarxa, també pagarà
un cànon pels m3 que es perdin a la xarxa de
distribució, per la neteja de dipòsit, per avaries

Tot això semblaria un malson sorgit d’uns temps
dictatorials, però no és així, aquestes mesures
convertides en Llei, han estat debatudes en el
Parlament de Catalunya. Sincerament crec que
amb aquestes accions, els governants no es re-
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conciliaran amb el poble i desvirtuen el concepte i la raó de ser del cànon.
Els Òrgans Socials de la CMO, continuarem pel
camí de l’eficiència i l’estalvi, amb el compromís ferm d’estar al servei d’Olesa i donant continuïtat a l’autogestió i a l’economia social.
Creiem que l’aigua és un dret i un bé natural,
no una mercaderia, ni tampoc ha de ser un mitjà més per recaptar impostos.
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