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Exp. A-11/22. Modificació tarifes del servei de subministrament d’aigua 

Sol·licitant: Abastaments d’Aigua del Tordera, SL 

Servei de subministrament d’aigua a Riells i Viabrea 
 
 
 
 
Belén Manzano Lahoz, secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que, 
en la sessió de 21 de juny de 2022, ateses les atribucions que confereix a aquest òrgan 
col·legiat el Decret 121/2014, de 26 d’agost de la Comissió de Preus de Catalunya, i el 
procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats, es va adoptar el següent acord, per la majoria requerida en la 
legalitat vigent: 
 
Autoritzar les tarifes que es relacionen a continuació, d’acord amb les conclusions de 
l’informe tècnic, que s'adjunta a la present resolució com a motivació, de conformitat amb 
l'article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Ús domèstic  
Quota fixa de servei 13,0393 EUR/ab/mes 
Quota fixa de servei social 6,4725 EUR/ab/mes 
  
Tarifes de subministrament EUR/m³ 
fins a 9 m³/ab/mes 0,1619 
de 10 a 15 m³/ab/mes 0,8331 
de 16 a 18 m³/ab/mes 0,9025 
excés de 18 m³/ab/mes 1,0612 
  
Ús industrial  
Quota fixa de servei 17,6545 EUR/ab/mes 
Quota fixa de servei  
gran consumidor 33,5248EUR/ab/mes 
  
Tarifes de subministrament EUR/m³ 
fins a 18 m³/ab/mes 1,1406 
excés de 18 m³/ab/mes 1,2783 
 
Les tarifes que s’autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de 
l’endemà de la data de l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
En prendre aquest acord, la Comissió adverteix a la sol•licitant de la necessitat d’esmerçar 
més recursos en la millora del rendiment del servei. En aquest sentit, demana la definició 
d’un pla d’actuació. 
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Contra l’acord de referència, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada, davant el conseller del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva 
notificació, de conformitat amb el que preveuen els art. 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, així com l’art. 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que sigui procedent. 
 
 
La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
Belén Manzano Lahoz 
Secretària de la Comissió 
de Preus de Catalunya  
 
Signat electrònicament 
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Núm. Expedient:   A-11/22 
 
Sol·licitant:    Abastaments d’Aigua del Tordera, SL 
 
Subministrament a:   Riells i Viabrea 
________________________________________________________________________ 
 

INFORME TÈCNIC DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA 
 
El 10 de març de 2022 Abastaments d’Aigua del Tordera, SL presenta davant la Comissió 
de Preus de Catalunya la sol·licitud de modificació de tarifes del servei de 
subministrament d’aigua a Riells i Viabrea amb l’informe favorable de l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea emès pel Ple de 7 de març de 2022. 
 
La Comissió de Preus de Catalunya de 10 de febrer de 2000 va autoritzar les tarifes del 
servei de subministrament d’aigua a les urbanitzacions Can Hosta i Serradenya. La 
Comissió de Preus de Catalunya de 15 de març de 2001 va autoritzar les tarifes del servei 
de subministrament d’aigua a les urbanitzacions Riells I, Riells II, barri l’Estació, Boscos de 
la Batllòria, Alba de Liste, Can Salva, Uresa, Can Hosta, Can Plana i Junior Park. 
Posteriorment, es va unificar el servei de totes les zones que conformen el municipi de 
Riells I Viabrea i es van actualitzar les tarifes del servei, que són vigents des del 2013. 
 
L’empresa subministradora fa les següents consideracions en relació a la sol·licitud 
presentada: 

- Abastaments d’Aigua del Tordera, SL presta el servei de subministrament d’aigua a 
diverses urbanitzacions i municipis de la zona. L’empresa imputa a cada servei les 
despeses directes i la proporció corresponent de les despeses comunes de l’empresa, 
que reparteixen entre tots els serveis prestats segons el nombre d’abonats. Els 
abonats de Riells i Viabrea representen el 33,64% del total. 

- El rendiment del servei és del 64%. Pel proper exercici, l’empresa subministradora 
preveu situar-lo al voltant del 67%. 

- En relació a la despesa de personal, destaca la regularització dels salaris d’acord amb 
el III Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua i la disminució de la 
dedicació del personal operari per les millores tècniques introduïdes en el servei. 

- La despesa d’energia elèctrica repercuteix l’increment del preu de l’energia. 

- Pel que fa al manteniment, l’empresa subministradora explica el seu elevat cost per la 
complexitat del servei que disposa de 5 pous, 10 dipòsits, 4 estacions de bombament i 
76 km de xarxa molt vella i amb greus problemes per l’orografia del terreny. 

- La despesa de tractament repercuteix l’augment del nombre d’analítiques que s’han de 
realitzar segons la normativa sanitària vigent. 

- La despesa de transports repercuteix la renovació mitjançant operacions de rènting de 
dos vehicles propietat de l’empresa. 

- La retribució es rebaixa fins al 12% de les despeses d’explotació sense incloure els 
impostos i taxes. 
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Una vegada analitzada la sol·licitud referent a les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua, així com l’estudi econòmic que s’hi adjunta, considerem justificada la imputació de 
despeses realitzada per l’empresa subministradora, tot i que cal fer una correcció en la 
previsió del cànon de l’aigua corresponent al cabal no lliurat imputat com a impostos i 
taxes ja que no té en compte la previsió de millora del rendiment del servei. En aquest 
sentit, la disminució de la despesa seria de 671 EUR, que no altera significativament el 
resultat econòmic del servei. 
 
En l’informe tècnic de 24 de març de 2022 es va concloure amb la proposta d’autorització 
de les tarifes sol·licitades i informades favorablement pel Ple de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea el 7 de març de 2022, però fent l’advertiment de la necessitat d’esmerçar més 
recursos en la millora del rendiment del servei.  
 
Posteriorment a l’emissió de l’informe tècnic de 24 de març de 2022, la coportaveu de la 
Taula per l'Aigua Pública de Riells i Viabrea i la portaveu del grup municipal Junts per 
Riells i Viabrea presenten sengles escrits on sol·liciten que es retorni a l’empresa AAT SL 
l’expedient de preus presentat i es comuniqui a l’Ajuntament de Riells i Viabrea la 
necessitat de tramitar una Ordenança de Prestació Patrimonial no Tributària d’acord amb 
la normativa actual arrel de les modificacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
La coportaveu de la Taula per l'Aigua Pública de Riells i Viabrea presenta un segon escrit 
on sol·licita que es requereixi a l’empresa AAT SL a presentar tots els desglossaments de 
dades sol·licitades per la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea a l’ajuntament, i que 
se’ls doni trasllat per poder comprovar-les abans d’emetre un dictamen sobre dit expedient 
de preus, que es tinguin en compte les consideracions de l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) de març de 2022, que s’adjunta, a l’hora de dictaminar 
sobre l’expedient de preus de l’aigua de Riells i Viabrea pel 2022 presentat per l’empresa 
AAT SL i que no s’admeti la inclusió del manteniment de comptadors dins de la quota de 
servei fins que no s’aprovi definitivament el nou Reglament del servei, aprovat inicialment 
en el mateix Ple del dia 7 de març, que es troba en fase d’exposició pública i al que 
presentaran al·legacions que inclouen aquest tema del manteniment de comptadors i de 
tots els ingressos no tarifaris. 
 
Atenent l’anteriorment exposat, la Comissió de Preus de Catalunya, en la sessió de 8 
d’abril de 2022, va acordar deixar damunt la taula la resolució de l’expedient per fer una 
consulta a l’Assessoria Jurídica del Departament referent a la competència de la Comissió 
de Preus de Catalunya de retornar un expedient perquè l’Ajuntament no ha aprovat una 
ordenança reguladora i interrompre la tramitació per requerir a l’empresa subministradora 
els justificants de les despeses imputades a tarifa. 
 
El 16 de maig de 2022 Abastaments d’Aigua del Tordera va aportar la documentació que 
se’ls va requerir. Així mateix, modifica la sol·licitud presentada referent a les despeses 
d’energia elèctrica, els impostos i taxes, les generals i la retribució, la qual suposa una 
rebaixa de les despeses imputades a tarifa que repercuteix en la quota fixa de servei de 
l’ús domèstic. 
 
El 20 de maig de 2022 es va notificar a la coportaveu de la Taula per l'Aigua Pública de 
Riells i Viabrea que, atès l’elevat volum de la documentació rebuda, especifiquessin quina 
era del seu interès. El 7 de juny de 2022 es va informar a la interessada l’enllaç a través 
del qual podien consultar les factures que van referenciar per correu electrònic el 2 de 
juny de 2022.  
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El 17 de juny de 2022 aporten, per correu electrònic, escrit d’al·legacions on exposen els 
arguments següents: 

- Reiteren l’argument referent a la tramitació de la tarifa com a Ordenança municipal de 
prestació patrimonial no tributària. 

- En la documentació referent a la despesa aportada per l’empresa, no hi ha justificació 
sobre la proporcionalitat de la plantilla que s’imputa al servei de Riells i Viabrea i no es 
té en compte l’activitat empresarial no vinculada amb els abonats ni quina part de la 
plantilla es dedica a activitats no tarifàries. 

- La manca d’informació objectiva i completa no s’ha solucionat amb els informes 
encarregats per l’equip de govern. En aquest punt fan referència a les instal·lacions de 
les urbanitzacions recepcionades i les amortitzacions corresponents. 

- En relació a la despesa financera entenen que no s’ha d’imputar la despesa d’un crèdit 
molt superior a les inversions relacionades de Riells i Viabrea. 

- Reiteren la necessitat d’una comprovació real de les dades del servei per tal de poder 
valorar la seva idoneïtat. 

- Les factures analitzades demostren una certa arbitrarietat en la imputació de les 
despeses corresponents al servei de subministrament d’aigua de Riells i Viabrea. 
Exposen que la imputació de dietes, quilometratges i combustible no s’hauria de fer 
atenent els abonats perquè l’oficina i el magatzem estan a Riells i Viabrea, que la 
quantitat de terminals mòbils supera el nombre de treballadors la qual cosa suposaria 
que una part del cost no té res a veure amb el servei, que les factures de materials de 
conservació no concreten el lloc i la tasca a la qual es destinen, que les despeses 
d’assessorament semblen exagerades, que no s’haurien d’imputar les despeses 
publicitàries ni les de retolació de les naus, entre altres. 

 
 
Una vegada analitzada la sol·licitud, la documentació aportada i les al·legacions 
exposades, es fan les següents consideracions: 

- Pel que fa a les al·legacions presentades, cal posar de manifest que el retorn de 
l’expedient de preus presentat amb la comunicació a l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
de la necessitat de tramitar una Ordenança de Prestació Patrimonial no Tributària 
d’acord amb les modificacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, defuig de les competències de la Comissió de Preus de Catalunya, les 
quals fan referència a la normativa de preus. 

En relació a les al·legacions presentades referents a les despeses imputades a tarifa, 
les argumentacions plantejades superen el període de la modificació de la tarifa que 
ens ocupa, fan referència als criteris d’imputació de la despesa i en alguns casos 
posen en dubte que corresponguin al servei de subministrament d’aigua prestat per 
Abastaments d’Aigua del Tordera, SL a Riells i Viabrea. 

Així mateix, cal posar de manifest que la corporació municipal és l’administració 
competent en el servei de subministrament d’aigua i, en aquest sentit, la Comissió de 
Preus de Catalunya considera que l’acord del Ple de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
de 7 de març de 2022 que autoritza la revisió de les tarifes proposades per 
Abastaments d’Aigua del Tordera, SL amb la valoració favorable dels serveis tècnics 
que s’adjunta a l’acord, validen els criteris d’imputació de les despeses. 

- En l’informe tècnic de 24 de març de 2022 es va concloure amb la proposta 
d’autorització de les tarifes sol·licitades i informades favorablement pel Ple de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea el 7 de març de 2022, però cal analitzar la modificació 
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de les despeses  realitzada per Abastaments d’Aigua del Tordera, SL amb la resposta 
a la interrupció de termini presentada el 16 de maig de 2022. 

La modificació suposa la variació del criteri de càlcul de la retribució que, segons es 
declara en l’estudi econòmic es va establir d’acord amb l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea. La retribució acordada és del 12% de les despeses d’explotació exclosos els 
impostos i taxes. En aquest sentit, tenint en compte les modificacions incorporades, la 
retribució resultant serà de 44.619 EUR. 

A resultes de les modificacions introduïdes, el total de despeses serà de 497.478 i el 
cost per m3 facturat serà 1,7513 EUR. 

 
En conseqüència, proposem a la Comissió de Preus de Catalunya que, atenent les seves 
competències, acordi, per una banda, declarar que no pot atendre les al·legacions 
plantejades per la Taula per l'Aigua Pública de Riells i Viabrea i pel grup municipal Junts 
per Riells i Viabrea i, per altra, l’aprovació de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua a Riells i Viabrea que es relacionen a continuació: 
 
Ús domèstic  
Quota fixa de servei 13,0393 EUR/ab/mes 
Quota fixa de servei social 6,4725 EUR/ab/mes 
  
Tarifes de subministrament EUR/m³ 
fins a 9 m³/ab/mes 0,1619 
de 10 a 15 m³/ab/mes 0,8331 
de 16 a 18 m³/ab/mes 0,9025 
excés de 18 m³/ab/mes 1,0612 
  
Ús industrial  
Quota fixa de servei 17,6545 EUR/ab/mes 
Quota fixa de servei  
gran consumidor 33,5248EUR/ab/mes 
  
Tarifes de subministrament EUR/m³ 
fins a 18 m³/ab/mes 1,1406 
excés de 18 m³/ab/mes 1,2783 
  
Així mateix, cal fer l’advertiment de la necessitat d’esmerçar més recursos en la millora del 
rendiment del servei 
 
 
Belén Manzano Lahoz 
Cap de secció de la Comissió 
de Preus de Catalunya 
 
Signat electrònicament 
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