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AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

 
 
Àngel Soteras Largo, Núria Mora i Díaz i Jaume Morera i Sanahuja, actuant en la seva condició de 
regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Capellades, amb 
domicili de notificacions al mateix ajuntament, 
 
 

E X P O S E N 
 
 

I. Que l’Ajuntament de Capellades ha publicat un Edicte (2009/54) en el BOPB núm. 274 de 
16/11/2009, mitjançant el qual s’aproven provisionalment les ordenances fiscals de l’any 
2010, i en concret l’Ordenança fiscal núm. 13, Reguladora de la taxa pel Subministrament 
d'Aigua, i que en el termini de 30 dies comptats des de la publicació de dit anunci al BOPB, 
els interessats poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes. 

II. Que Esquerra considera que l’establiment d’instruments tarifaris adients és una eina 
eficient per a incentivar l’estalvi i l’ús racional de l’aigua, i que, per aquesta raó, Esquerra 
creu oportú la identificació i revisió dels costos relacionats amb la gestió de l’aigua a 
Capellades i la posterior assignació de preus i tarifes adequades. Aquestes accions han de 
permetre d’una banda, la recuperació de costos i un servei eficient, i de l’altra banda, la 
promoció de conductes estalviadores d’aigua de part dels abonats on es premiï l’estalvi i 
l’ús racional i es penalitzi l’abús. 

III. Que Esquerra considera que per establir el sistema tarifari adequat pel subministrament 
d’aigua i la seva bona gestió cal identificar clarament, d'una banda, la component fixa 
(destinada a satisfer, per part dels abonats, la disponibilitat de l'aigua, i els costos 
d'inversió, explotació, conservació de la xarxa de subministrament i reposició), i, de l'altra, 
la component variable, que correspon als trams de consum (el preu per metre cúbic ha de 
variar en funció del volum consumit, assegurant la disponibilitat mínima de recurs a preu 
assequible i gravant els consums abusius). Així, d'aquesta manera, es poden utilitzar els 
instruments tarifaris per incentivar l'ús eficient i racional penalitzant els consums elevats i 
premiant l'estalvi.  

IV. Que els càlculs elaborats per determinar tant la component fixa com la variable no són 
prou clars, així com que els trams aprovats penalitzen, proporcionalment, molt més els 
consums familiars reduïts i habituals (100 litres per persona i dia) que no pas els grans 
consums, i tan sols premia l’estalvi en consums extremadament baixos difícilment 
assolibles en habitatges amb tres o més persones. 

V. Que dins el termini conferit, en el degut temps i forma, respecte a la modificació de les 
taxes incloses en l’Ordenança fiscal núm. 13, presenten les següents 
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A L · L E G A C I O N S  

 
 
1a.- L’Informe per a la modificació de la Taxa pel subministrament d’aigua 

2010 que ha servit de base per aprovar les taxes, no les justifica ni 
demostra que la previsió de la recaptació amb els nous preus no excedirà 
el cost real del servei. 
 

L’Informe per a la modificació de la Taxa pel subministrament d’aigua 2010” (en endavant 
l’Informe), s’ha elaborat per donar compliment al que estableix l’article 25 del TRHL, pretenent 
posar de manifest la previsible cobertura del cost del servei de subministrament d’aigua a 
Capellades. 

Si aquest Informe ha de ser peça cabdal per la justificació dels preus i trams aprovats 
provisionalment, ha de ser un informe curós i detallat en les dades, metòdic en els càlculs i 
transparent en la justificació de tot plegat. 

Com es farà palès, els costos inclosos en l’esmentat Informe no estan degudament detallats, 
justificats ni motivats, i a més no demostren que les taxes proposades no excediran el cost real 
del servei prestat (segons preveu l’article 24.2 del TRHL). 

Tant la introducció de l’Informe com els següents dos capítols són l’explicació del què pretén 
l’informe, quina és la informació que ha de contenir, i com s’han de fer el càlculs.  

En el tercer apartat “Càlcul costos” és on s’inclouen els pretesos costos reals associats a la 
xarxa municipal d’abastament domiciliari i on es calculen les taxes i trams que es proposen 
establir per cobrir els cost del servei d’aigua. 

D’entrada cal destacar que es fa una primera proposta abans d’haver desgranat els costos 
associats, la qual cosa és, si més no, del tot agosarada i temerària : 

“… es proposa fer un canvi de tarifes :” 

 

En TOTAL, es calcula una DESPESA de 191.734,79 €. 

L’Informe continua dient que el total d’abonats és de 2.709, i que es proposa una quota fixa per 
abonat de 12 €, sense fer cap referència a com s’ha arribat a la conclusió que es necessària 
aquesta quota ni perquè no una de més alta o més baixa. Una proposta sense cap tipus de 
fonament, argument, motivació, etc. 

Seguint amb l’Informe, es fa una valoració del cost del consum d’aigua si es comprés a l’ATLL, 
de 129.000 €, sense indicar com s’ha fet aquest càlcul, i tampoc de què serveix aquesta 
estimació, perquè en tot l’informe no es fa cap més referència a aquesta informació. 

Ja cap al final de l’Informe es proposen els trams, que com ja s’ha posat de manifest 
anteriorment són diferents dels proposats a l’inici (mantenir els actuals). 

També es proposen els preus de cada tram, amb una pujada del 27 % pel primer tram, del 53 % 
el segon tram, i del 42 % el tercer tram, sense exposar cap criteri. 

Aquestes propostes es fan totalment deslligades de qualsevol raonament anterior, car en cap 
part de l’Informe es justifica ni el perquè ni l’origen. 

I el que és més important, no es fa cap càlcul que demostri que els preus i trams que es 
proposen són els adequats per no excedir el cost real del servei d’aigua. 
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D’aquí que sigui sorprenent que l’Informe conclogui que : 

“Es dedueix, així mateix, que els ingressos previsibles no excedeixen dels costos dimanants de 
la prestació del servei, tal com ordena l’article 24.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.” 

 Com es pot deduir el que es proposa si no hi ha cap argument que ho defensi? 

 Com es poden deduir els ingressos si en cap part de l’Informe es calculen ni s’indiquen quins 
són aquests ingressos previstos ? 

 Si no hi ha arguments, ni càlculs dels ingressos, com es pot afirmar que els esmentats 
ingressos no excedeixen els costos dimanants de la prestació del servei ? 

Des del nostre punt de vista, aquest Informe acumula greus mancances, que fan que sigui 
improcedent l’aprovació de qualsevol tipus de taxes a partir del que s’hi indica i s’hi proposa. 

 

Si es combinen els trams i els preus proposats, i es comparen amb el preu actual que paguen 
els abonats, s’obtenen puges del rebut trimestral (la part de l’Ajuntament) que van del 87 al 
148 %. 

 

Exemple 1: Considerant una unitat familiar (de 2 a 3 persones) per un consum que es pot 
considerar baix de 20 m3 al trimestre, la puja és del 87,5 % : 

consum fixe mínim 30 m3 = 30 m3 x 0,3939 = 11,82 € de 0 m3 fins a 18 m3 = 18 m3 x 0,5000 = 9,00 €
1er. tram excés >30 fins 45 = 0 m3 x 0,4899 = 0,00 € 1er. tram excés >18 fins 36 = 2 m3 x 0,7500 = 1,50 €

2on. tram excés >45 = 0 m3 x 0,8254 = 0,00 € 2on. tram excés >36 = 0 m3 x 1,1700 = 0,00 €
comptador = 0,4500 = 0,45 € comptador = 0,5000 = 0,50 €

Nova quota fixe de manteniment  = 48 / 4 = 12,00 €
I.V.A. Ajuntament = 7% = 0,86 € I.V.A. Ajuntament = 7% = 1,61 €

Total = 13,13 € Total = 24,61 €

87,49%Increment =

PREUS TRIMESTRALS PER L'ANY 2010PREUS TRIMESTRALS ACTUALS 2009

 
 

Exemple 2: Aquesta mateixa unitat familiar, i per un consum mitja, dels més habituals de 30 m3 
al trimestre, la puja és del 148,6 %, és a dir, es penalitzen els consums habituals: 

consum fixe mínim 30 m3 = 30 m3 x 0,3939 = 11,82 € de 0 m3 fins a 18 m3 = 18 m3 x 0,5000 = 9,00 €
1er. tram excés >30 fins 45 = 0 m3 x 0,4899 = 0,00 € 1er. tram excés >18 fins 36 = 12 m3 x 0,7500 = 9,00 €

2on. tram excés >45 = 0 m3 x 0,8254 = 0,00 € 2on. tram excés >36 = 0 m3 x 1,1700 = 0,00 €
comptador = 0,4500 = 0,45 € comptador = 0,5000 = 0,50 €

Nova quota fixe de manteniment  = 48 / 4 = 12,00 €
I.V.A. Ajuntament = 7% = 0,86 € I.V.A. Ajuntament = 7% = 2,14 €

Total = 13,13 € Total = 32,64 €

148,63%Increment =

PREUS TRIMESTRALS PER L'ANY 2010PREUS TRIMESTRALS ACTUALS 2009
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Exemple 3: Per contra, aquesta mateixa una unitat familiar, suposant que fossin uns grans 
malbaratadors d’aigua i consumissin 55 m3 al trimestre, la puja és només del 105,3 %, en 
proporció molt menys penalitzats que el consum més habitual: 

consum fixe mínim 30 m3 = 30 m3 x 0,3939 = 11,82 € de 0 m3 fins a 18 m3 = 18 m3 x 0,5000 = 9,00 €
1er. tram excés >30 fins 45 = 15 m3 x 0,4899 = 7,35 € 1er. tram excés >18 fins 36 = 18 m3 x 0,7500 = 13,50 €

2on. tram excés >45 = 10 m3 x 0,8254 = 8,25 € 2on. tram excés >36 = 19 m3 x 1,1700 = 22,23 €
comptador = 0,4500 = 0,45 € comptador = 0,5000 = 0,50 €

Nova quota fixe de manteniment  = 48 / 4 = 12,00 €
I.V.A. Ajuntament = 7% = 1,95 € I.V.A. Ajuntament = 7% = 4,01 €

Total = 29,82 € Total = 61,24 €

105,35%Increment =

PREUS TRIMESTRALS PER L'ANY 2010PREUS TRIMESTRALS ACTUALS 2009

 
 

D’aquests exemples es desprèn que els trams i preus proposats són del tot injustos, no 
incentiven l'ús eficient i racional de l’aigua, no penalitzen els consums elevats si no els mitjans i 
més habituals, i en cap cas premien l'estalvi. 

 

Per acabar, només fer referència a una dada important. 

Segons dades que ha facilitat el propi Ajuntament, “els drets reconeguts per taxa de 
subministrament d’aigua a la comptabilitat de 2008 són de 172.935,97 €.” 

Fent un acte de fe, i donant per bons els 191.734,79 € que l’Informe estima com a cost del 
servei d’aigua, aquesta despesa només suposa un augment del 10,8 % en relació amb els 
172.935,97 € que es van ingressar el 2008, és a dir, els abonats hauran de suportar augments 
de més del 100 % en el seu rebut trimestral, quan la diferència entre ingressos i despeses és 
només de 19.000 €, que repartit entre els 2709 abonats, pertoca a cadascun un augment de 7 
euros a l’any. 

Si es te en compte que el cost fix per abonat es de 12 euros, solament per aquest concepte ja 
s’ingressarien a l’any 12x4x2709 = 130.000 euros.  

És a dir, només que es mantinguessin els ingressos derivats del consum real del 2008 
(172.935,37 €), cosa del tot improbable ja que atesos els augments del 27%, el 53% i el 42% 
és de preveure que aquesta xifra augmenti, els ingressos per al 2010 superarien els 300.000 € 
quan la previsió de despesa és de 191.734,79 € 

Pot fer-se el càlcul amb diferents consums i deduiran a quines xifres d’ingressos molt superiors 
a les despeses justificades en el Informe. 

Aquesta darrera dada, acaba per fer encara més palès que les dades, càlculs, i conclusions de 
l’Informe són totalment arbitraris i sense cap tipus d’argumentació. 

 

 

Per tot plegat, demanem que es rebutgi “l’Informe per a la modificació de la Taxa pel 
subministrament d’aigua 2010”, per manca de rigor i d’argumentació envers el que proposa.  

Demanem que es deixi en suspens les modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 13, fins que no 
s’elabori un Informe nou, rigorós, que justifiqui degudament els preus a aplicar, i es torni a 
passar pel Ple de l’Ajuntament. 

Perquè de justícia és del què es tracta, no pas d’improvisació.  
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2a.- La distribució dels trams aprovats (0-18, 18-36, +36) penalitzen les 
famílies i no els grans consumidors, i en cap cas premien l’estalvi. 
 

Els trams proposats pretenen assimilar els que l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) 
ja té establerts pel cànon de l’aigua, però tal com s’han aprovat s’han assimilat erròniament i 
penalitzen sobretot els consums mitjans (i més habituals), en menys mesura els grans consums, 
no premien l’estalvi i no tenen en compte els membres de la unitat familiar que composen cada 
abonat, cosa que si té en compte el cànon de l’aigua. 

De forma habitual, i així ho contempla l’ACA, es considera que una persona al dia necessita com 
a mínim 100 litres d’aigua per al seu us bàsic personal, afegint un m3 al mes per a usos 
generals de cada habitatge. 

També es considera que la mitjana de persones que conviuen en un habitatge és de tres 
(segons estadístiques recents), per això de forma general l’ACA pren de base tres persones per 
habitatge a l’hora de cobrar el cànon, si és que “l’abonat” no els indica que en són més, amb la 
qual cosa l’ACA modifica els trams. 

Així doncs, tenint en compte els 100 litres/dia/persona, per 3 persones per habitatge, per 30 
dies de mitjana d’un mes, per 3 mesos cada trimestre, més 3 m3 al trimestre per habitatge, 
donen un mínim indispensable bàsic de 30 metres cúbics per habitatge o “abonat”. 

Per contra, l’Ajuntament de Capellades, vistos els trams que ha establert, considera que el 
mínim indispensable per persona és de 67 litres per persona i dia, sense incloure cap consum 
per a usos generals de l’habitatge, la qual cosa considerem totalment equivocada i en contra 
del que èticament és necessari per als usos bàsics habituals. 

A continuació s’adjunta un quadre comparatiu dels trams establerts per l’ACA i per l’Ajuntament 
de Capellades, en el que queda clarament palès que l’Ajuntament de Capellades considera gran 
consumidor gairebé tots els “abonats” del municipi. 

 
Agència Catalana de l’Aigua  Ajuntament de Capellades 

Persones 
per 

habitatge 
1er TRAM 2on TRAM 3er TRAM  Persones per 

habitatge 1er TRAM 2on TRAM 3er TRAM 

0-3 fins a 30 m3 de 30 a 54 m3 més de 54 
m3      

4 fins a 36 m3 de 36 a 72 m3 més de 72 
m3  general fins a 18 

m3 
de 18 a 36 

m3 
més de 36 

m3 

5 fins a 48 m3 de 48 a 90 m3 més de 90 
m3  

6 fins a 57 m3 de 57 a 108 m3 més de 108 
m3  

famílies 
nombroses 

fins a 25 
m3 

de 25 a 36 
m3 

més de 36 
m3 

7 fins a 66 m3 de 66 a 126 m3 més de 126 
m3      

n fins (9n+1) 
m3 

>(9n+1) a 12n 
m3 

més de 12n 
m3      

 

Vistos els trams aprovats per l’Ajuntament de Capellades, els consums més habituals, que 
ronden dels 20 als 35 m3, passen directament als segon tram, la qual cosa fa que es consideri 
aquests consums com a malbaratadors d’aigua, i per això se’ls fa “pagar” l’aigua més cara. 
Habitatges amb 3 o 4 persones difícilment podran baixar a consums de l’ordre de 50-60 litres 
per persona i dia, la qual cosa farà que aquests abonats estiguin sempre al segon tram sense 
possibilitat de baixar (el poc estalvi que poden realitzar no se’ls veurà repercutit en la rebaixa de 
la tarifa). Tan sols es pot baixar a consums per sota dels 50 litres per persona i dia en nous 
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habitatges amb sistemes de recollida d’aigües pluvials i reutilització d’aigües grises, però 
aquestes mesures tan sols poden ser exigibles en noves construccions o rehabilitacions que ho 
permetin, que no és el cas de la majoria d’habitatges ja existents, per la qual cosa si es volgués 
mantenir aquests llindars s’hauria de considerar un llindar d’elevat estalvi (per a noves 
construccions), mentre que pels habitatges existents el segon llindar també s’hauria de 
considerar d’estalvi i rebaixar la taxa en funció de les persones censades en cada habitatge. 

El no corregir els trams en funció de les persones censades en cada habitatge, i el condicionar a 
la majoria d’habitatges (de 3 o mes persones) a estar sempre al segon tram sembla, a primer 
cop d’ull, una manera del tot injusta de cobrir despeses a l’esquena de la majoria d’abonats. 

 

Vagi un exemple del greuge comparatiu que suposen els trams aprovats: 

Un habitatge (A), amb 2 persones, consumeix 18 m3 al trimestre, mentre que un altre amb les 
mateixes característiques (B), amb 3 persones, en consumeix 21. 

Dels dos habitatges, el que és més eficient en l’ús de l’aigua és el B, car per persona estan 
consumint 7 m3 (78 litres per persona i dia), mentre que l’A n’estan consumint 9 (100 litres per 
persona i dia). 

Segons els trams aprovats, l’habitatge A pagarà els seus 18 m3 al preu del 1er tram (el barat), 
mentre que l’habitatge B pagarà els seus primers 18 m3 segons el 1er. tram i la resta (3 m3) amb 
el preu del 2on tram (més car), és a dir, l’habitatge que fa l’ús més eficient de l’aigua (el B) no 
veu repercutit el seu esforç en un estalvi en la tarifa, i a més, perquè això fos possible, hauria de 
reduir encara més el seu consum fins a 67 litres per persona i dia, cosa realment difícil en 
habitatges sense sistemes d’estalvi estructurals. 

Si l’exemple es fa a partir d’una família nombrosa, la penalització encara és més evident i greu, 
perquè per molt que s’esforcin en fer un ús eficient de l’aigua, sempre estaran al segon o tercer 
tram, encara que tinguin consums per sota dels 100 litres per persona i dia, i  pagaran com si 
fossin malbaratadors. 

 

Per tot plegat, és molt important fomentar l‘estalvi, però també ho és fer-ho de manera viable i 
assolible per part dels abonats, els quals han de poder percebre l’esforç de l’estalvi. Cal garantir 
un consum mínim a un preu assequible per a tothom, que sigui a un preu just i degudament 
justificat, que tingui en compte com a element indispensable el número de persones que 
conviuen en cada habitatge, justament per ser equitatius a l’hora de fer pagar el seu consum, i 
en definitiva aconseguir que els costos reals d’explotació i disposició d’ús de la xarxa municipal 
d’aigua siguin repartits de forma equitativa entre tots els seus abonats, incentivant l'ús eficient i 
racional de l’aigua, penalitzant els consums elevats i premiant l'estalvi 

 

 

Finalment, doncs, es proposa que l’Ajuntament de Capellades assimili els trams que utilitza 
l’Agència Catalana de l’Aigua, tenint en compte el número de persones per habitatge (vegeu 
quadre anterior). 

 

 

 

En virtut del que precedeix, 
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S O L·L I C I T E N  
 

Que es tingui per presentat aquest ESCRIT D’AL·LEGACIONS dins del tràmit d’informació pública obert 
a rel de la publicació al BOPB de l’Edicte mitjançant el qual s’aproven provisionalment les ordenances 
fiscals de l’any 2010, i en concret l’Ordenança fiscal núm. 13, Reguladora de la taxa pel 
Subministrament d'Aigua, i en llurs mèrits i previ els tràmits que siguin oportuns, s’acordi incorporar 
les modificacions, rectificacions, correccions, esmenes, objeccions i complementacions interessades 
per aquesta part a la resolució que posteriorment sigui objecte de l’acord definitiu. 

 
 
 
 

Capellades, 14 de desembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Àngel Soteras Largo  Núria Mora Díaz  Jaume Morera Sanahuja 
 
 
 
 
 
 


