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INFOMINERA JUNY LA COMUNITAT MINERA OLESANA INFORMA
El preu de l’aigua a Olesa 2017
Amb la intenció d’informar els olesans, socis i sòcies de la Comunitat Minera Olesana sccl, insistim en fer públic el preu de
l’aigua a Olesa de Montserrat per aquest any 2017 per actualitzar
la informació publicada en un diari comarcal (del Baix Llobregat
Nord) que fa referència als preus de l’aigua de diferents poblacions de Catalunya (dades publicades per l’ACA corresponents a les
tarifes de 2016) referint-se només a consums de 12 m3 al mes,
una dada poc significativa respecte als consums mitjans reals.
FACTURACIÓ TRIMESTRAL (AIGUA + IVA)

CONSUM
72 m3

66,24 € / 72m3

1,0870 €/m3

53 m3

42,77 € / 53 m3

0.8070 €/m3

47 m3

37,84 € / 47m3

0.8057 €/m3

36 m3

30,02€ / 36 m3

0.8639 €/m3

30 m3

27,34 € / 30 m3

0,9115 €/m3

25 m3

24,55 € / 25 m3

0,9820 €/m3

PREU MIG DELS DIFERENTS TIPUS DE SUBMINISTRAMENTS:
Industrial/Comercial

1,4282€/m3

Públic

0.4969 €/m3

Domèstic

0,9577 €/m3

Agrícola

0.9373 €/m3

Urbanitzacions

2,156 €/m3

Recordem que els socis i sòcies de la Comunitat tenen els primers
3 metres cúbics trimestrals a cost zero.
El cànon de l’aigua és un impost (ecològic) el cost del qual va
en funció dels metres cúbics d’aigua que es consumeixin en cada
punt de servei i tipus de subministrament.Les empreses gestores
de l’abastament tenim l’obligació d’aplicar aquest cànon a la factura de l’aigua i liquidar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
El cànon no té cap influència en el cost del metre cúbic resultant de
l’explotació. Aquest trimestre el cànon de l’aigua té un increment
de 1,5% (Llei de Pressupost 2017 Generalitat de Catalunya).

La CMO, distingida als
Reconeixements CoopCat2017
El passat 9 de juny es va celebrar a Barcelona la primera
edició dels Reconeixements
CoopCat2017, organitzada per
la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que van
premiar la contribució a la societat catalana de diferents cooperatives d’arreu del territori.

La Comunitat Minera Olesana
va rebre una de les distincions
de la celebració pel seu compromís en el territori en la seva
tasca al llarg dels seus 148
anys d’història. Joan Arévalo,
president de la CMO, va rebre
el premi com a representant de
la cooperativa.

Treball, Afers Socials i Famílies, el Sr. Josep Ginesta, secretari de Treball, Afers Socials
i Famílies, i els presidents de
les federacions de cooperatives
de Catalunya.
L’acte va comptar, entre d’altres autoritats, amb la presència del vicepresident de la Generalitat, l’Honorable Sr. Oriol
Junqueras, així com de la Sra.
Dolors Bassa, consellera de

Els reconeixements compten
amb el suport del Departament
de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i
Seguretat Social del govern de
l’estat espanyol.

Analítica de l’aigua d’Olesa
CONCENTRACIÓ DE CLORURS MG/L (PPM) ETAP A XARXA

TRIHALOMETANS SORTIDA ETAP (UG/L) A XARXA

