
 DATA DE: APORTACIÓ REALITZADA TRACTAMENT 
1 06/06/2018 R.O. Descomptes en funció d’estalvi i situació personal 

(família amb fills menors, si és casa o pis, si té 
sistema de gestió de l’aigua, per renda familiar, i per 
l’estalvi als recursos públics) 

Es manté la mateixa estructura de tarifes en la nova 
ordenança davant la manca d’informació que 
permeti determinar-les d’una forma diferent. La 
possibilitat que s’apunta en l’aportació, caldrà ser 
treballada un cop el servei ja sigui municipal, i 
l’Ajuntament disposi de tota la informació 
necessària. 

2 06/06/2018 C.V. Tarifes en funció de residents, en comptadors 
comunitaris, tenint en compte que sovint no es 
poden fer individuals per manca d’acord 

Aquest no és un aspecte regulat de forma específica 
en l’ordenança, doncs es regulen les tarifes amb 
caràcter general, i per tant es trasllada a l’àmbit de la 
gestió, que en funció de les dades que es disposi 
haurà de valorar el criteri a aplicar. 

3 09/06/2018 D.C. Que l’aigua es pugui beure i no piqui en rentar-se Aquesta no es una aportació sobre cap dels 
paràmetres sobre els quals s’ha de determinar la 
nova ordenança 

4 10/06/2018 L.G. Reducció de les tarifes actuals mantenint qualitat del 
servei 

Es mantenen les tarifes anteriors, no és possible 
plantejar la seva reducció (o increment) en la 
primera fase de municipalització del servei fins que 
l’Ajuntament no tingui una informació exhaustiva del 
mateix 

5 18/06/2018 D.G. 
(CECOT) 

Que no es modifiqui estructura tarifària ni 
s’incrementin tarifes, al contrari, que es rebaixin. 
Mantenir qualitat del servei actual i nivell 
d’inversions. No es pot repercutir la indemnització a 
Mina, ni es poden produir increments en alta. 
Opacitat en aspecte tarifari. L’instrument no pot ser 
ordenança fiscal 

En la nova ordenança no es modifica l’estructura 
tarifària ni s’incrementen tarifes. La figura que regula 
finalment l’ordenança és la de la Prestació 
Patrimonial Pública de Caràcter No Tributari, de 
manera que no té naturalesa fiscal  

6 19/06/2018 J.P. 
(CAMBRA 
COMERÇ) 

Que la nova estructura tarifària no vagi en perjudici 
d’industrials i comercials. No s’ha de produir 
increment de tarifes, el contrari. La baixada de preu 
no ha de repercutir en pitjor servei, pèrdua 
d’inversions ni qualitat. Les indemnitzacions no 
poden repercutir en els preus. ROAS exigeix 
proposta tarifària previ a l’aprovació del model de 
gestió. 

En al nova ordenança no es modifica l’estructura 
tarifària ni s’incrementen tarifes. El servei mantindrà 
els mateixos estàndards de qualitat com fins ara, 
amb l’objectiu de poder incrementar les inversions 
per millorar-lo 

 


