PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA REVISIÓ DE LA
FACTURACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
L’aigua, tot i que a priori ens pot semblar un recurs inacabable, és un bé escàs i finit si no se’n
fa una gestió adequada. La nostra societat necessita l’aigua de forma quotidiana tant a nivell
domèstic com industrial. Durant el segle XX el consum de l’aigua a l’àmbit mundial s’ha
quintuplicat ja que el creixement del seu consum ha anat estretament lligat al creixement
econòmic i social que han succeït de forma simultània. Moltes vegades l’aigua s’utilitza de
forma excessiva perquè la societat no és conscient d’aquesta escassetat. Recentment el
nostre país ha sofert llargs períodes de sequera i és per això que és totalment necessari
prendre mesures de precaució i estalvi d’aquest recurs.
A nivell local són moltes les mesures que es poden adoptar per tal de realitzar una gestió
correcta d’aquest recurs en base a criteris ambientals: reducció del consum, reutilització
d’aigües brutes, etc. Els ens locals poden incidir molt significativament en l’estalvi de l’aigua
del seu municipi realitzant les actuacions adequades per tal que la seva població sigui
conscient que el consum d’aigua s’ha de fer de forma racional.
Una actuació que pot incidir notablement en la reducció del consum de l’aigua és la facturació
d’aquest servei segons un sistema de trams de consum i tarifes creixents, o sigui, un sistema
de tarifes progressives proporcionals al consum. Es tracta que el cost d’aquest servei sigui
significativament més elevat per a aquelles llars, comerços i indústries que més consumeixen i
al revés, que sigui significativament més barat per a qui en faci un ús més sostenible.
Actualment l’Ajuntament d’Artés té una concessió del servei municipal de distribució d’aigua
amb l’empresa Sorea. Aquesta empresa és qui actualment s’encarrega del manteniment de la
xarxa i alhora de la facturació del servei.
El cost de la factura de l’aigua correspon a la suma de tres conceptes: servei de l’aigua, servei
de clavegueram i el cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els dos primers conceptes
corresponen als serveis municipals de l’aigua i el tercer concepte correspon a un tribut
recaptat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A nivell municipal es pot decidir quin tipus de
facturació es vol aplicar pel servei municipal, o sigui, pels dos primers conceptes. L’ACA
factura la taxa del cànon de l’aigua mitjançant trams de consum. Contràriament, el servei
municipal d’aigua no realitza la facturació del servei d’aigua i el de clavegueram per trams de
consum, sinó que factura un volum mínim de 30 m3 per trimestre a una tarifa constant. Aquest
consum mínim establert a Artés supera amb escreix el consum mitjà d’una llar a on es fa un
consum racional d’aigua. A tall d’exemple, els habitants de la població de Barcelona tenen un
consum mitjà diari d’aigua de 122 litres per persona i dia. Això significa que una llar on viuen
dues persones tenen un consum trimestral de 22 m3, molt lluny dels 30 m3 que actualment el
municipi d’Artés considera com a consum mínim d’un habitatge. Això fa que gairebé totes les
llars, indistintament si consumeixen poc o molt, acabin pagant el mateix import.
És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Artés,
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. Estudiar el consum mitjà d’aigua per llar domèstica/comerç/indústria que té el
municipi d’Artés.
Segon. Establir un sistema de trams de consum per tal de facturar el servei de l’aigua i del
clavegueram de forma progressiva. Pel cas de les llars domèstiques establir trams de
consum diferents segons el número de persones que hi habiten. Aplicar una tarifa
bonificada al tram de consum més baix i una tarifa penalitzada al tram de consum més alt.

